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Semoga Alloh ‘Azza wa Jalla membalas kebaikan orang yang menyebar buku ini tanpa 

merubah isinya dan tidak mempergunakannya untuk kepentingan komersil kecuali seijin 

Publisher, pergunakanlah untuk kepentingan kaum Muslimin !  

 

“…Maka Bunuhlah orang-orang musyrikin itu dimana saja kamu jumpai mereka, dan 

tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah ditempat pengintaian…” 
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PENGANTAR PENERJEMAHPENGANTAR PENERJEMAHPENGANTAR PENERJEMAHPENGANTAR PENERJEMAH    

Alhamdulillah, was sholatu was salam ‘ala Rosulillah, wa alihi wa shohbihi wa man waalah. 

Wa ba‘du… 

Hari ini Irak menjadi medan terpanas yang menjadi ajang pertempuran antara Mujahidin 

melawan tentara Koalisi Salibis. Dan setelah tiga tahun lebih berjalan, hari ini tanda-tanda 

kemenangan Mujahidin Irak mulai tampak.  

Fakta ini penting diketahui umat Islam, mengingat selama ini aliran informasi lebih banyak 

didominasi oleh media musuh-musuh Islam yang –seperti biasa—banyak memanipulasi 

fakta-fakta yang terjadi di lapangan, termasuk kemenangan-kemenangan yang berhasil 

diraih mujahidin di Irak. 

Pertempuran di Irak bukan sekedar perlawanan kaum Muslim Irak melawan penjajah 

Amerika. Pertempuran Irak adalah pertempuran garis depan umat Islam yang memiliki nilai 

sangat strategis bagi masa depan Umat Islam di seluruh dunia. Sebab, kali ini Mujahidin 

sedang melawan satu-satunya kekuatan Super Power yang masih tersisa, AS, yang nota bene 

merupakan musuh besar Umat Islam. Utamanya pasca peristiwa 11 September. Jika AS 

berhasil dikalahkan di sana, maka kita berharap –setelah bertawakkal kepada Alloh—

negeri-negeri Muslim lain bisa dilepaskan dari pengaruh para penguasa murtad yang 

mayoritas merupakan antek Amerika. 

Maka, berikut ini kami hadirkan kepada pembaca, kaum Muslimin, tulisan tentang 

pernyataan berdirinya Daulah Islam oleh kelompok yang menyebut dirinya Majelis Syuro 

Mujahidin, dengan harapan kaum Muslimin ikut pro aktif memberi perhatian terhadap 

realita Umat Islam secara global, selanjutnya turut memberikan andil memberikan 

dukungan kepada Mujahidin di sana semampu mungkin, minimal doa.  

Sekilas Tentang Majelis Syuro MujahidinSekilas Tentang Majelis Syuro MujahidinSekilas Tentang Majelis Syuro MujahidinSekilas Tentang Majelis Syuro Mujahidin    

Majelis Syuro Mujahidin adalah gabungan dari beberapa Jamaah Jihad Sunni di Irak, yaitu: 

1. Tandzim Al-Qaeda Irak 

2. Jaisy Thoifah Manshuroh 

3. Saroya Anshor Tauhid 

4. Saroya Jihad Islami 

5. Saroya Al-Ghuroba 

6. Kataib Al-Ahwal 

Belakangan, ada dua Tandzim jihad lain di Irak yang turut bergabung dalam Majelis Syuro, 

yakni Jaisy Anshar Al-Sunnah Wal Jama’ah dan Kataib Al Murobithin. 

Berdasarkan pernyataan Juru Bicara Majelis Syuro Mujahidin, Abu Maisaroh Al-Iroqi, yang 

dirilis situs Alhesbah (15/12/1426, atau 15-1-2006), Majelis ini dibentuk untuk tujuan 

berikut ini: 

1. Mentertibkan arah pertempuran melawan Agresor Salibis dan Kaum Murtaddin 
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2. Menyatukan kalimat dan barisan Mujahidin dalam rangka merealisasikan perintah Alloh 

untuk bersatu memegang tali-Nya:  

(#θ ßϑÅÁ tGôã $#uρ È≅ö7pt ¿2 «!$# $Yè‹Ïϑ y_ Ÿωuρ (#θ è% §�x s?   

“Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu 

bercerai berai…” (QS. Ali Imron: 103) 

3. Memaklumatkan Manhaj Islam yang jelas dalam berjihad melawan orang-orang kafir, 

yaitu tidak meletakkan senjata sampai tercapai firman Alloh Ta‘ala: 

öΝèδθè=ÏG≈ s%uρ 4®L ym Ÿω šχθ ä3s? ×πuΖ ÷G Ïù tβθ à6 tƒuρ ßƒ Ïe$!$# … ã&—# à2 ¬! 4   
“Dan perangilah mereka, supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata 

untuk Allah...” (QS. Al-Anfal: 39) 

4. Berdiri satu barisan dalam jihad, menangkal agen-agen Salibis yang ingin memetik hasil 

jerih payah dari jihad, yang ingin menghalangi diberlakukannya syariat Alloh seperti 

yang sering menimpa kaum muslimin ketika mereka berhasil meraih kemenangan. 

Maka, mujahidin akan melawan siapa saja yang menghalangi penegakkan syariat Islam, 

dan mereka tidak membedakan antara thoghut Barat dan thoghut Arab. 

5. Mengambil persamaan sikap dalam menghadapi berbagai isu dan peristiwa, sehingga 

masyarakat tidak gamang menyikapi peristiwa tersebut, yang benar tidak dicampur yang 

batil, dan agar mereka mengerti bahwa kebenaran memiliki pasukan Mujahidin 

sebagaimana kebatilan juga memiliki para pembela. 

6. Majelis Syuro mengajak semua mujahidin untuk bersatu dan merapatkan barisan. Dan 

pintu bergabung dengan majelis ini terbuka lebar bagi siapa saja yang berkeinginan 

membela agama Alloh dan meraih kecintaan-Nya. Alloh Ta‘ala berfirman: 

¨β Î) ©! $# �=Ït ä† šÏ% ©!$# šχθè= ÏG≈s) ãƒ ’ Îû Ï& Î#‹Î6 y™ $ y|¹ Οßγ ‾Ρr( x. Ö≈uŠ ÷Ψ ç/ ÒÉθß¹ ö�̈Β   

“Sesungguhnya Alloh menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam barisan yang 

teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.” (QS. Ash-

Shoff: 4) 

Akhirnya, kami persilahkan para pembaca mentelaah sendiri penjelasan dari mereka, 

semoga bermanfaat. Dan, semua dari kita tentu berharap tulisan ini bukan sekedar menjadi 

bacaan dan penambah wacana saja, namun seharusnya bisa membuahkan aksi nyata. 

Wa akhiru da‘wana anil Hamdu Lillah Robbil ‘Alamin… 

Penerjemah,Penerjemah,Penerjemah,Penerjemah,    

Jumat, 19 Shoffar 1428 H 
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SEKILAS PERJALANANSEKILAS PERJALANANSEKILAS PERJALANANSEKILAS PERJALANAN PENEGAKAN DAULAH ISLAM DI IRAK PENEGAKAN DAULAH ISLAM DI IRAK PENEGAKAN DAULAH ISLAM DI IRAK PENEGAKAN DAULAH ISLAM DI IRAK    

 

Pada bulan januari 2006, Tandzim AlTandzim AlTandzim AlTandzim Al----Qo’idah fi Biladir Rofidain Qo’idah fi Biladir Rofidain Qo’idah fi Biladir Rofidain Qo’idah fi Biladir Rofidain bersama dengan 

kelompok Jihad Sunni di Irak lainnya, yakni: Jaisy Ath Jaisy Ath Jaisy Ath Jaisy Ath----Thoifah AlThoifah AlThoifah AlThoifah Al----Manshuroh, Manshuroh, Manshuroh, Manshuroh, SaroyaSaroyaSaroyaSaroya    

Anshor UtAnshor UtAnshor UtAnshor Ut----Tauhid, Tauhid, Tauhid, Tauhid, SaroyaSaroyaSaroyaSaroya Jihad Islam, Saroya Jihad Islam, Saroya Jihad Islam, Saroya Jihad Islam, Saroya    AlAlAlAl----Ghuroba’, Kataib AlGhuroba’, Kataib AlGhuroba’, Kataib AlGhuroba’, Kataib Al----AhwaalAhwaalAhwaalAhwaal dan terakhir 

Jaisy Ahlus Sunnah Wal Jama’ahJaisy Ahlus Sunnah Wal Jama’ahJaisy Ahlus Sunnah Wal Jama’ahJaisy Ahlus Sunnah Wal Jama’ah membentuk sebuah wadah perjuangan bersama, sebagai 

upaya penyatuan barisan Jihad dan Mujahidin agar perjuangan dan perlawanan semakin 

terarah dan pertolongan Alloh Subhana wa ta’ala-pun semakin tercurah kepada mereka. 

Maka di bentuklah wadah itu dengan nama MajelisMajelisMajelisMajelis Syuro Mujahidin Irak Syuro Mujahidin Irak Syuro Mujahidin Irak Syuro Mujahidin Irak, , , , dan semua 

kelompok tadi langsung meleburkan diri kepada MajelisMajelisMajelisMajelis Syuro Syuro Syuro Syuro ini, sehingga kelompok-

kelompok tersebut sudah tiada lagi dan berganti menjadi MajelisMajelisMajelisMajelis Syuro Mujahidin Syuro Mujahidin Syuro Mujahidin Syuro Mujahidin    dan di 

angkat    pemimpinnya waktu itu ialah Asy-Syahid Asy-Syaikh Al-Mujahid Bathol Ul-Islam 

wa Asad Ur-Rofidain Abu Mush’ab AlAbu Mush’ab AlAbu Mush’ab AlAbu Mush’ab Al----ZarqowiZarqowiZarqowiZarqowi    Rohimahullohu ta’ala.  Dan sejak di 

bentuknya MajelisMajelisMajelisMajelis Syuro Mujahidin Syuro Mujahidin Syuro Mujahidin Syuro Mujahidin ini, dampak perlawanan dan perjuangan pun semakin 

gemilang dari hasil-hasil yang di peroleh dan dari dukungan ummat islam di Irak. 

Pada bulan maret untuk pertama kalinya Syaikh Abu Mush’ab AlAbu Mush’ab AlAbu Mush’ab AlAbu Mush’ab Al----ZarqowiZarqowiZarqowiZarqowi muncul 

dalam tayangan video, beliau memberikan khutbahnya sekaligus melakukan pertemuan 

dengan para petinggi Militer Militer Militer Militer MajelisMajelisMajelisMajelis Syuro Syuro Syuro Syuro Mujahidin Irak Mujahidin Irak Mujahidin Irak Mujahidin Irak, rekaman ini di buat di provinsi 

Al-Anbar dan kedatangan beliau langsung di sambut oleh puluhan personil Mujahidin, 

kemudian beliau mencoba senjata baru hasil rampasan dari tentara amerika dan roket yang 

berhasil di modifikasi oleh Mujahidin dan di beri nama RoketRoketRoketRoket AlAlAlAl----Qo’idah.Qo’idah.Qo’idah.Qo’idah. 

Pada bulan Juni, tentara amerika dan tentara murtad irak mengetahui keberadaan 

Syaikh Abu Mush’abAbu Mush’abAbu Mush’abAbu Mush’ab, maka mereka langsung melakukan operasi pembunuhan terhadap 

beliau, dan akhirnya beliau menemui kesyahidan-nya –itulah harapan kami kepada Alloh 

‘Azza wa Jalla, agar memasukan beliau ke barisan para Syuhada’ dan memberikan beliau 

rahmat yang seluas-luasnya-. Kematian beliau tentu sangat menyedihkan hati para 

Mujahidin dan umat Islam, tapi kesedihan tidaklah mengendurkan semangat dan tekad Para 

Mujahidin. Para Mujahidin telah berjanji untuk membalas kematian beliau, bersama 

pemimpin MajelisMajelisMajelisMajelis Syuro Mujahidin Syuro Mujahidin Syuro Mujahidin Syuro Mujahidin yang baru yakni Asy-Syaikh Al-Mujahid Abu Hamzah Abu Hamzah Abu Hamzah Abu Hamzah 

AlAlAlAl----MuhajirMuhajirMuhajirMuhajir perlawanan dari mujahidin semakin meningkat dan berlipat eskalasi-nya. 

Amerika bersama sekutunya termasuk pemerintah murtad irak salah perhitungan, kematian 

Syaikh Abu Mush’abAbu Mush’abAbu Mush’abAbu Mush’ab ternyata tidak melemahkan perlawanan Mujahidin, tapi justru 

sebaliknya kematian Syaikh Abu Mush’abAbu Mush’abAbu Mush’abAbu Mush’ab telah menjadi sumbu baru dalam menyalakan api 

perlawanan terhadap kaum kuffar dan kaum mutad di Irak. 

Dalam perjalanannya, MajelisMajelisMajelisMajelis Syuro  Syuro  Syuro  Syuro MujahidinMujahidinMujahidinMujahidin semakin banyak menguasai daerah-

daerah di Irak. amerika beserta sekutunya dan pemerintah murtad Irak telah banyak 

meninggalkan sebagian besar wilayah irak dan mereka hanya tinggal berkuasa di zona hijau 

[insya Alloh akan menjadi zona kematian bagi mereka], tetapi sayang kejadian ini tidak 

pernah di beritakan oleh media-media pemberitaan dari barat dan timur. Dengan semakin 

banyaknya daerah yang di takluk-kan dan di kuasai oleh Mujahidin dari MajelisMajelisMajelisMajelis Syuro Syuro Syuro Syuro, 

maka umat islam Irak mulai menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada MajelisMajelisMajelisMajelis    yang penuh 

berkah ini, bahkan beberapa kelompok lain-pun mulai bergabung kepada MajelisMajelisMajelisMajelis    ini, 
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kelompok itu ialah; Jama’ah AlJama’ah AlJama’ah AlJama’ah Al----MurobithinMurobithinMurobithinMurobithin & & & & SaroyaSaroyaSaroyaSaroya Anshor Ut Anshor Ut Anshor Ut Anshor Ut----Tauhid Wa AsTauhid Wa AsTauhid Wa AsTauhid Wa As----SunnahSunnahSunnahSunnah, , , , 

kemudian ada kelompok lainnya yakni JundJundJundJunduuuu Us Us Us Us----ShohabahShohabahShohabahShohabah dan Jaisy AlJaisy AlJaisy AlJaisy Al----FathihinFathihinFathihinFathihin yang 

beraliansi dengan Majelis Syuro tapi mereka tidak meleburkan diri kepadanya.  

Dengan semakin luas-nya daerah yang berhasil di taklukan dan di kuasai  oleh MajelisMajelisMajelisMajelis    

Syuro Mujahidin IrakSyuro Mujahidin IrakSyuro Mujahidin IrakSyuro Mujahidin Irak,,,,    serta dukungan yang terus berdatangan dari berbagai golongan umat 

Islam di Irak,     maka Pada tanggal 15 oktober 2006 bertepatan dengan 22 romadhon 1427 

Hijriah, MajelisMajelisMajelisMajelis Syuro Mujahidin Irak Syuro Mujahidin Irak Syuro Mujahidin Irak Syuro Mujahidin Irak bersama dengan kelompok yang beraliansi dengan 

mereka di tambah dengan Harokah Fursan UlHarokah Fursan UlHarokah Fursan UlHarokah Fursan Ul----TaTaTaTauhiduhiduhiduhid  dan Jundu Millah IbrohimJundu Millah IbrohimJundu Millah IbrohimJundu Millah Ibrohim serta 

berbagai kabilah dan suku di Irak seperti; Al-Dulaim, Al-Jabbur, Al-Ubaid, Zuubaa, Qays, 

Azza, Al-Tay, Al-Janabiyiin, Al-Halaliyiin, Al-Mushohada, Al-Dayniya, Bani Zayd, Al-

Mujamaa’, Bani Shommar, Inaza, Al-Suwaidah, Al-Nu’aim, Khazraj, Bani Al-Hiim, Al-

Buhayrat, Bani Hamdan, Al-Sa’adun, Al-Ghonim, Al-Sa’adiya, Al-Ma’awid, Al-Karabla, Al-

Salman dan Al-Qubaysat; memproklamirkan berdirinya DAULAH ISLAM IRAKDAULAH ISLAM IRAKDAULAH ISLAM IRAKDAULAH ISLAM IRAK, , , , dengan 

wilayah meliputi Baghdad, Al-Anbar, Diyala, Kirkuk, Sholahuddien, Ninawah, Babil dan 

Al-Wassat. Dan di Ba’iat AsyAsyAsyAsy----Syaikh AlSyaikh AlSyaikh AlSyaikh Al----Mujahid Abu ‘Umar Abdulloh ArMujahid Abu ‘Umar Abdulloh ArMujahid Abu ‘Umar Abdulloh ArMujahid Abu ‘Umar Abdulloh Ar----Rosyidi AlRosyidi AlRosyidi AlRosyidi Al----

Husaini AlHusaini AlHusaini AlHusaini Al----QuroQuroQuroQuroiiiisyi Alsyi Alsyi Alsyi Al----BaghdadiBaghdadiBaghdadiBaghdadi sebagai Amirul Mukminin DAULAH ISLAM IRAK.DAULAH ISLAM IRAK.DAULAH ISLAM IRAK.DAULAH ISLAM IRAK.    

Dan sekarang Daulah Islam IrakDaulah Islam IrakDaulah Islam IrakDaulah Islam Irak telah berumur 5 bulan dari berdirinya, dan telah 

banyak hasil-hasil yang mereka peroleh. Maka kami persilahkan kepada anda untuk 

membaca buku ini dan memantau terus perkembangan Daulah Islam Irak dan Jihad Islam 

lainnya melalui website www.wwww.wwww.wwww.w----nnnn----n.netn.netn.netn.net, , , , www.presswww.presswww.presswww.press----release.blogspot.comrelease.blogspot.comrelease.blogspot.comrelease.blogspot.com dan 

www.alqoidun.netwww.alqoidun.netwww.alqoidun.netwww.alqoidun.net. 

Kemuliaan hanya bagi Alloh, Rosul-Nya dan orang-orang beriman, akan tetapi orang-

orang kafir, murtadin, munafikin dan musyrikin tidak mengetahuinya. 

 

 

PublisherPublisherPublisherPublisher,,,,    

Jum’at, 25 Safar 1428 H 
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Bismilllahirrohmanirrohim 

KATA PENGANTAR DEPARTEMEN INFORMASIKATA PENGANTAR DEPARTEMEN INFORMASIKATA PENGANTAR DEPARTEMEN INFORMASIKATA PENGANTAR DEPARTEMEN INFORMASI        

DAULAH ISLAM IRAKDAULAH ISLAM IRAKDAULAH ISLAM IRAKDAULAH ISLAM IRAK    

 

Segala puji bagi Alloh semata, sholawat dan salam semoga terlimpah kepada Sang Nabi 

terakhir. Amma ba‘d… 

Alloh Ta‘ala berfirman: 

zÏiΒ tÏΖ ÏΒ÷σ ßϑ ø9 $# ×Α%ỳ Í‘ (#θ è%y‰ |¹ $ tΒ (#ρß‰ yγ≈tã ©! $# Ïµø‹n= tã ( Νßγ÷ΨÏϑ sù ̈Β 4|Ós% …çµ t6øt wΥ Νåκ ÷] ÏΒ uρ ̈Β ã�Ïà tF⊥ tƒ ( 
$tΒ uρ (#θä9 £‰ t/ WξƒÏ‰ ö7s?   

“Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah 

mereka janjikan kepada Alloh; maka di antara mereka ada yang gugur dan di antara mereka 

ada (pula) yang menunggu-nunggu, dan mereka tidak merobah (janjinya).” (QS. Al-Ahzab: 

23) 

Sebenarnya buku ini ditulis oleh salah seorang Anggota Dewan Syariah (Majelis Syuro Majelis Syuro Majelis Syuro Majelis Syuro 

MujahidinMujahidinMujahidinMujahidin) setelah ia mendengar syubhat-syubhat yang terlontar tanpa didasari dalil syar‘i 

dan bukti fakta apapun, ia merasa gelisah dan sedih, kesedihan inilah yang mendorongnya 

untuk menyampaikan nasehat kepada Komandan-Komandan Jihad dan Umat Islam secara 

umum.  Selesai menulisnya, ia sodorkan tulisan tersebut kepada Dewan Syariah.  

Ketika hendak kembali ke tempat kerjanya –karena beliau ini merupakan salah seorang 

Ketua Wilayah—ia terperangkap dalam sebuah operasi penghadangan tentara Amerika, 

akhirnya ia terlibat baku tembak dengan mereka. Beberapa saat kemudian ia maju 

menerobos barisan mereka dengan rompi Bom di badan, lalu meledakkan dirinya di jalan 

Alloh. Ia korbankan nyawanya demi melindungi teman-temannya sehingga mereka berhasil 

lolos. Ia torehkan darahnya yang beraroma semerbak kasturi sebagai bukti atas apa yang ia 

tulis, seolah ia menyatakan dengan lantang bahwa kami –para Mujahidin—tetap berjalan di 

atas kebenaran dan terus berpegang teguh dengan petunjuk.  

Kita berdoa semoga Alloh menerima amal usahanya dan meletakkannya di timbangan 

kebaikannya kelak di hari Kiamat… Hasbunalloh wa Ni‘mal Wakil. 

    

    

    

Juru Bicara Resmi Juru Bicara Resmi Juru Bicara Resmi Juru Bicara Resmi DaulahDaulahDaulahDaulah Islam Irak Islam Irak Islam Irak Islam Irak    
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MUKADDIMAHMUKADDIMAHMUKADDIMAHMUKADDIMAH    

Bismillahirrohmanirrohim 

Segala puji bagi Alloh, kami memuji, memohon pertolongan dan ampunan hanya 

kepada-Nya, dan kami berlindung kepada Alloh dari keburukan jiwa kami dan kejahatan 

perbuatan kami.  

Barangsiapa Alloh beri petunjuk, tidak ada seorang pun mampu menyesatkannya. 

Dan siapa Alloh sesatkan, tidak ada seorang pun mampu memberinya petunjuk. 

Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah (yang haq) selain Alloh, satu-satu-Nya dan tidak ada 

sekutu bagi-Nya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya.  

Amma ba‘du.. 

Ketika menulis buku ini, saya tidak sanggup menyembunyikan rasa ingin –sambil 

berdecak heran—  segera merealisasikan ide Negara Islam impian setiap Muslim yang jujur 

dan bersungguh-sungguh memperjuangkan Islam dan bersemangat menjaga 

kehormatannya; semangat yang merasuk dalam perasaan seorang Muslim ketika melihat 

syariat Islam dicampakkan, hukum dan larangan-larangan-Nya dilanggar, akidah Islam 

dibasmi, dan manusia dihalangi dari jalan Alloh dengan berbagai sarana. Ditambah lagi 

melihat aksi-aksi pembantaian di negeri-negeri kaum Muslimin yang terjajah sekarang ini. 

Kepedihan-kepedihan dan duka mengiris-iris hati, menekan jiwa dan perasaan.  

Bagi kebanyakan orang, ide pembentukan Negara Islam bak khayalan dan mimpi yang 

hanya bersifat penghibur bagi mereka yang malas dan berpangku tangan dari jihad. Dan 

mungkin khayalan ini menjadi “tempat berlindung yang nyaman” bagi mereka yang hanya 

bisa menangisi kehormatan dan kemuliaan Umat Islam yang terampas namun tidak mau 

berusaha memberi harapan nyata kepada umatnya agar terdorong dari belitan angan-angan 

tak berujung kepada medan perjuangan nyata.  

Kegembiraan yang kami rasakan hari ini bukan berasal dari angan-angan semu yang 

dirajut ‘benang-benang kasur yang empuk’, sofa-sofa mewah, dan bangku-bangku 

kemalasan. Namun kegembiraan ini adalah ungkapan perasaan yang benar akan sebuah 

harapan yang menanti dan ditunggu-tunggu banyak kaum Muslimin. Sebuah janji nyata 

yang akan membentangkan jalan nan luas bagi Umat ini menuju kemuliaan dan harga diri 

di masa mendatang, tanpa diragukan lagi…! 

Lembar-lembar tulisan yang perasaanku ingin segera mengungkapkannya ini, yang tidak 

mengenal kata bersembunyi dan mundur ke belakang, merupakan penggambaran sederhana 

mengenai cita-cita yang lahir dari pengalaman kami di bumi jihad Irak.  

Pasca peperangan yang berlangsung secara terus menerus selama lebih dari tiga tahun 

menghadapi tentara Salib dan kaum Murtaddin antek-anteknya, Mujahidin berkesimpulan 

dengan sangat yakin bahwa kelahiran Negara Islam di Irak pasti terjadi.  

Seiring desingan peluru, kabar-kabar gembira keberhasilan operasi jihad yang datang 

setiap hari, berbagai pertempuran penuh berkah yang terus berlanjut, wilayah jangkauan 

jihad dan Mujahidin yang semakin hari semakin luas, dan kendali pertempuran yang jatuh 
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ke tangan para pahlawan kita di banyak medan tempur –berkat anugerah Alloh—, kini 

negeri ini menjadi daerah kekuasaan bagi yang lebih dahulu menguasainya dan kelak akan 

menjadi pijakan yang kokoh bagi proyek jihad yang besar.  Inilah yang menyebabkan 

banyak sekali daerah-daerah di Irak yang jatuh ke dalam kontrol Mujahidin dan bala-

tentaranya.  

Maka tepat sekali jika kesempatan ini kita gunakan untuk mulai membahas rencana ke 

depan berikutnya bagi Jihad Irak, membahas bukti-bukti tentang hasil-hasil yang 

diharapkan dari jihad setelah buahnya mulai matang dan ranum, yang hari ini 

mengindikasikan dengan jelas akan lahirnya Negara Islam yang ditunggu-tunggu. 

Satu hal yang perlu dicatat, isu seperti ini akan secara otomatis membuka “kubangan air” 

dalam tubuh Umat Islam, baik dari dalam maupun dari luar. Tak diragukan lagi berbagai 

reaksi akan bermunculan, dan mungkin terdengar suara-suara keras yang memberi 

dukungan, mencaci, atau bahkan menentang proyek ini. 

Kajian kali ini akan menjelaskan dasar pijakan Mujahidin dalam menegakkan Daulah 

mereka yang diberkahi, sesuai dengan prinsip-prinsip syar‘i serta kondisi di lapangan dan 

situasi politik.  

Kajian ini juga menjelaskan sebab dan faktor-faktor yang turut mengkondisikan dengan 

tepat kelahiran proyek ini dan memperkuat pondasinya di saat-saat sekarang, dan 

pentingnya segera membangun proyek itu sesuai aturan-aturan syar‘i dan situasi politis 

setempat.  

Terakhir, kajian ini menyajikan hasil analisa pemikiran serta kritik yang akan diterima 

oleh Negara Islam yang masih hijau ini, dan menjawab syubhat-syubhat yang muncul 

seputar Daulah yang penuh berkah ini serta cara menegakkannya. 

Sesungguhnya, kajian tentang Proyek Daulah Islam adalah kajian masa depan Umat dan 

generasinya. Umat Islam harus memahami hukum-hukumnya dan menghubungkannya 

dengan kehidupan nyata. Jadi kajian tentang Daulah Islam bukan kajian teoritis belaka yang 

habis di seminar dan forum-forum diskusi yang setelah itu tidak ada tindak lanjutnya. 

Artinya, kajian kita kali ini lebih didominasi sisi praktek nyatanya. Isinya mencakup hasil-

hasil uji coba aktifitas Jihad kontemporer yang buahnya mulai nampak belakangan ini. 

Intinya adalah dasar-dasar syar‘i pembangunan Daulah yang telah dideklarasikan oleh 

Dewan Syuro Mujahidin. 
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PASAL IPASAL IPASAL IPASAL I    

URGENSI DAULAH DAN KEBUTUHAN UMAT URGENSI DAULAH DAN KEBUTUHAN UMAT URGENSI DAULAH DAN KEBUTUHAN UMAT URGENSI DAULAH DAN KEBUTUHAN UMAT 

TERHADAPNYATERHADAPNYATERHADAPNYATERHADAPNYA    

    

A. Kewajiban Menegakkan Negara IslamA. Kewajiban Menegakkan Negara IslamA. Kewajiban Menegakkan Negara IslamA. Kewajiban Menegakkan Negara Islam    

Di dalam sebuah atsar  yang diriwayatkan dari Khalifah Ketiga, UtsmanUtsmanUtsmanUtsman rodloyallohu 

‘anhu, beliau berkata:  

  ِإنَّ اَهللا لَيِزع ِبالسلْطَاِن ما لَا يِزع ِباْلقُرَآِن
“Sesungguhnya Alloh memberikan dengan kekuasaan sesuatu yang tidak Dia berikan 

dengan Al-Quran.” 

Bisa jadi kata-kata ini merupakan penjelasan paling nyata tentang peran sebuah Negara 

Islam dalam pelaksanaan Syariat Islam dan mewujudkan eksistensinya melalui sebuah 

Negara dan kewibawaan Negara yang berfungsi membangun sistem pemerintahan Islam, 

memperkuat pilar-pilarnya di masyarakat dengan menjalankan otoritas menyeluruh yang 

menggiring manusia kepada Syariat Islam dan membimbing mereka tentang ajarannya 

sebagai agama yang lurus, serta mencegah munculnya gejala-gejala penyimpangan dan 

kesesatan yang menghalangi praktek pelaksanaan agama Islam dan faktor-faktor kelurusan 

dan hidayah. 

Pembahasan mengenai wajibnya menegakkan Negara Islam merupakan perkara syar‘i 

yang sudah cukup jelas. Tetapi mengingat begitu asingnya pembahasan masalah ini, ada 

baiknya kami sebutkan nash-nash yang menunjukkan itu secara ringkas dan global: 

Alloh Ta‘ala berfirman: 

وِإذْ قَالَ ربك ِللْمالَِئكَِة ِإني جاِعلٌ ِفي اَألرِض خِليفَةً قَالُواْ أَتجعلُ ِفيها من يفِْسد ِفيها 
  ويسِفك الدماء ونحن نسبح ِبحمِدك ونقَدس لَك قَالَ ِإني أَعلَم ما الَ تعلَمونَ

Ingatlah ketika Robb-mu berfirman kepada para Malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak 

menjadikan seorang kholifah di muka bumi.” Mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak 

menjadikan (kholifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan 

menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan 

mensucikan Engkau". Robb berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak 

kalian ketahui.”  (QS. Al-Baqoroh: 30) 

AlAlAlAl----QurthubiQurthubiQurthubiQurthubi berkata di dalam Tafsir-nya (I/ 302): 

“Ayat ini menjadi landasan mengangkat Imam atau Kholifah yang didengar dan ditaati 

untuk menyatukan kalimat dan melaksanakan hukum-hukum sebagai seorang Kholifah. 
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Dan tidak ada perbedaan pendapat tentang wajibnya pengangkatan ini di kalangan Umat 

Islam maupun di kalangan para Imamnya.” 

Alloh Ta‘ala berfirman di dalam Surat An-Nisa’: 

    ِر ِمنكُمِلي اَألمأُوولَ وسواْ الرأَِطيعو واْ اللّهواْ أَِطيعنآم ا الَِّذينها أَيي      
“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Alloh dan taatilah Rosul (-Nya), dan Ulil Amri 

di antara kamu…” (QS. An-Nisa’: 59) 

Sisi pengambilan dalil dari ayat ini adalah: Bahwasanya Alloh memerintahkan untuk 

mentaati Ulil Amri mengikuti ketaatan kepada Alloh dan Rosul-Nya. Mafhum-nya, 

ketaatan tersebut tidak mungkin bisa diwujudkan sampai dibentuknya kepemimpinan 

(Imaroh) yang dari sana akan muncul seorang Ulul Amri. Ulul Amri sendiri adalah para 

pemimpin, pengatur dan Ulama’. Dan tanpa sebuah Negara Islam, tidak mungkin para 

pemimpin itu diangkat, sehingga bagaimana mau mentaatinya? Jika ini terjadi, terhapuslah 

salah satu tujuan agung dari tujuan-tujuan Syariat. 

AsyAsyAsyAsy----SyairoziSyairoziSyairoziSyairozi berkata di dalam At-Tabshiroh (I/ 407): 

“Kami katakan: Maksud ayat ini adalah ketaatan dalam urusan-urusan duniawi, urusan-

urusan pembekalan tentara, peperangan-peperangan, ekspedisi-ekspedisi tempur dan lain 

sebagainya, terbukti bahwa Ulul Amri di sini diberi kekhususan. Kekhususan-kekhususan 

Ulul Amri adalah apa yang telah kami sebutkan, yaitu menyiapkan tentara dan mengurusi 

berbagai permasalahan.” 

Alloh Ta‘ala berfirman: 

  ِإنآأَنزلْنآ ِإلَيك الِْكتاب ِبالْحق ِلتحكُم بين الناِس ِبمآأَراك اُهللا والَتكُن لِّلْخآِئِنني خِصيما
“Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, 

supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Alloh wahyukan kepadamu, 

dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) 

orang-orang yang khianat.” (QS. An-Nisa’: 105) 

Sisi penunjukan dalil dari ayat ini: Bahwasanya Alloh ta’ala menurunkan kitab-Nya 

sebagai hukum dan timbangan nilai bagi kehidupan dan tegaknya urusan dunia umat 

manusia. Tugas ini Alloh perintahkan kepada Nabi-Nya –‘alaihis sholatu was salam—, dan 

ini tidak bisa dilaksanakan kecuali dengan kekuatan dan kekuasaan untuk membangun 

sektor pelayanan secara kokoh yang akan membawahi instansi-instansi peradilan dan 

lembaga eksekutif. Inilah yang mewajibkan penegakkan sebuah Negara yang memiliki 

berbagai otoritas dan menjalankannya sesuai yang diridhoi Alloh. 

Alloh Ta‘ala berfirman: 
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نيكُم بأَِن احلَ وآ أَنزِض معن بع وكفِْتنأَن ي مهذَراحو ماَءهوأَه ِبعتالَتلَ اُهللا وآأَنزم ِبمه
اُهللا ِإلَيك فَِإن تولَّوا فَاعلَم أَنما يِريد اُهللا أَن يِصيبهم ِببعِض ذُنوِبِهم وِإنَّ كَِثريا من الناِس 

  }50{أَفَحكْم الْجاِهِليِة يبغونَ ومن أَحسن ِمن اِهللا حكْما لِّقَوٍم يوِقنونَ } 49{لَفَاِسقُونَ 
“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara diantara mereka menurut apa yang 

diturunkan Alloh, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah 

kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang 

telah diturunkan Alloh kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah 

diturunkan Alloh), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Alloh menghendaki akan 

menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan 

sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. (50) Apakah hukum 

jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih daripada (hukum) 

Alloh bagi oang-orang yang yakin?” (QS. Al-Maidah: 49-50) 

Alloh juga berfirman dalam tiga tempat berturut-turut: 

  ومن لَّم يحكُم ِبمآأَنزلَ اُهللا فَأُوالَِئك هم الْكَاِفرونَ
“Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Alloh, maka 

mereka itu adalah orang-oang yang kafir.”  (QS. Al-Maidah: 44) 

  ومن لَّم يحكُم ِبمآأَنزلَ اُهللا فَأُوالَِئك هم الظَّاِلمونَ
“Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Alloh, maka 

mereka itu adalah orang-orang yang zalim.” (QS. Al-Maidah: 45) 

  م يحكُم ِبمآأَنزلَ اُهللا فَأُوالَِئك هم الْفَاِسقُونَومن لَّ
“Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Alloh, maka 

mereka itu adalah orang-orang yang fasik.” (QS. Al-Maidah: 47) 

Sisi penunjukkan dalil dari ayat-ayat ini sama dengan penjelasan pada ayat-ayat 

sebelumnya. 

Adapun hadits-hadits Mutawatir yang menunjukkan wajibnya mentaati para pemimpin 

sangatlah banyak, semua menunjukkan wajibnya menegakkan sebuah Negara yang 

memiliki kewenangan di berbagai bidang. Di antara hadits-hadits tersebut adalah: 

Apa yang diriwayatkan BukhoriBukhoriBukhoriBukhori dari hadits Abu HuroirohAbu HuroirohAbu HuroirohAbu Huroiroh rodliyallohu ‘anhu:  

م ،ِنيأَطَاع فَقَد رِطِع اَْألِميي نمى اَهللا، وصع فَقَد اِنيصع نماَهللا، و أَطَاع ِني فَقَدأَطَاع ن
اِنيصع فَقَد رِص اَْألِميعي نمو  
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“Siapa mentaatiku maka ia mentaati Alloh, siapa mendurhakaiku maka ia telah 

mendurhakai Alloh. Dan barangsiapa mentaati pemimpin maka ia telah mentaatiku, siapa 

mendurhakai pemimpin maka ia telah mendurhakaiku.” 

Di dalam Shohih Bukhori - Muslim juga disebutkan dari hadits Ibnu UmarIbnu UmarIbnu UmarIbnu Umar, dari Nabi 

shollallohu ‘alaihi wa sallam: 

سِء الْمرلَى الْمع ٍة، فَِإنْ أُِمرِصيعِبم رمؤِإالَّ أَنْ ي كَِره أَو با أَحمةُ ِفيالطَّاعو عمِلِم الس
 ِبمعِصيٍة فَالَ سمع والَ طَاعةَ

“Hendaknya orang Muslim mendengar dan taat dalam hal yang ia sukai atau tidak ia 

sukai, kecuali jika ia diperintahkan berbuat maksiat. Jika ia diperintah kepada kemaksiatan 

maka tidak ada mendengar dan taat.”  

Hadits-hadits terkait dengan masalah ini sangatlah banyak. 

Syaikhul Islam Ibnu TaimiyahSyaikhul Islam Ibnu TaimiyahSyaikhul Islam Ibnu TaimiyahSyaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata dalam Majmu‘Fatawa (28/ 390-392): “Wajib 

diketahui bahwa memimpin urusan umat manusia termasuk kewajiban agama yang paling 

agung. Bahkan urusan agama dan dunia tidak akan tegak kecuali dengannya. Sebab 

maslahat Anak Adam tidak akan sempurna selain dengan berkumpul, karena masing-

masing saling membutuhkan yang lain. Ketika ada perkumpulan maka harus ada pemimpin, 

bahkan Nabi shollallohu ‘alaihi wa sallam bersabda:  

مهدا أَحورمؤفٍَر فَلْيس ثَالَثَةٌ ِفي جرِإذَا خ  
“Jika tiga orang bepergian, mereka harus mengangkat salah satu sebagai pemimpin.”  

Imam AhmaImam AhmaImam AhmaImam Ahmadddd meriwayatkan di dalam Al-Musnad dari Abdulloh bin AmruAbdulloh bin AmruAbdulloh bin AmruAbdulloh bin Amru, bahwasanya 

Nabi shollallohu ‘alaihi wa sallam bersabda:  

مهدأَح ِهملَيوا عرِض ِإالَّ أَماَألر ونَ ِبفَالٍة ِمنكُونفٍَر يِحلُّ ِلثَالثَِة نال ي  
“Tidak boleh tiga orang berada di sejengkal bumi kecuali mengangkat salah satu sebagai 

pemimpin.”  

Nabi shollallohu ‘alaihi wa sallam mewajibkan pengangkatan pemimpin dalam 

perkumpulan kecil yang melakukan perjalanan sebagai peringatan bahwa itu juga wajib 

dalam semua bentuk perkumpulan, juga karena Alloh Ta‘ala mewajibkan Amar Makruf 

Nahi Mungkar yang tidak bisa terlaksana dengan baik kecuali dengan adanya kekuatan dan 

kepemimpinan. Demikian juga semua kewajiban yang Alloh wajibkan, baik jihad, 

menegakkan keadilan, menyelenggarakan Haji, sholat Jum’at, Sholat ‘Ied, membela orang 

yang terdzalimi. Penegakkan hukum juga tidak akan terlaksana dengan baik selain dengan 

kekuatan dan kepemimpinan…dst.”  

Ibnu TaimiyahIbnu TaimiyahIbnu TaimiyahIbnu Taimiyah lebih lanjut mengatakan:  

“Maka wajib menganggap Imaroh (kepemimpinan) sebagai bagian dari ajaran agama dan 

upaya pendekatan diri kepada Alloh. Karena mendekatkan diri kepada Alloh dengan cara 
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mentaati-Nya dan mentaati Rosul-Nya termasuk salah satu pendekatan diri yang paling 

utama.” 

Rosululloh shollallohu ‘alaihi wa sallam bersabda: 

مهدأَح ِهملَيوا عرِض ِإالَّ أَماَألر ونَ ِبفَلَاٍة ِمنكُونفٍَر يِحلُّ ِلثَالثَِة نال ي  
“Tidak boleh tiga orang berada di sejengkal tanah di bumi kecuali mengangkat salah 

seorang dari mereka sebagai pemimpin.”  

Rosululloh shollallohu ‘alaihi wa sallam juga bersabda: 

مهدوا أَحرمؤفٍَر فَلْيثَالثَةٌ ِفي س جرِإذَا خ  
“Jika tiga orang bepergian, hendaknya mengangkat salah satu dari mereka sebagai 

pemimpin.” (HR. Abu DawudAbu DawudAbu DawudAbu Dawud dari Abu SaidAbu SaidAbu SaidAbu Said, ia juga memiliki riwayat senada dari Abu Abu Abu Abu 

HuroirohHuroirohHuroirohHuroiroh) 

AsyAsyAsyAsy----SyaukaniSyaukaniSyaukaniSyaukani berkata di dalam Nailul Author (IX/ 157): 

“Bab Kewajiban Mengangkat Hakim, Pemimpin dan lain sebagainya. –kemudian ia 

menyebutkan hadits-hadits di atas, lalu berkata:  

“Jika kewajiban ini disyariatkan pada tiga orang yang berada di suatu tempat, atau 

sedang bepergian, maka ia lebih disyariatkan lagi pada kumpulan orang yang jumlahnya 

lebih banyak, yang tinggal di desa-desa dan kota, yang mereka memerlukan pembelaan 

terhadap tindakan kezaliman dan pemberi keputusan ketika terjadi pertikaian. Dalam hal 

ini terdapat dalil yang menguatkan pendapat mereka yang mengatakan wajib bagi kaum 

Muslimin mengangkat para pemimpin, Gubernur, dan Penguasa.” 

Abul Ma‘ali AlAbul Ma‘ali AlAbul Ma‘ali AlAbul Ma‘ali Al----JuwainiJuwainiJuwainiJuwaini berkata di dalam Ghiyatsul Umam (I/ 15): 

“Mengangkat seorang Pemimpin ketika memungkinkan, hukumnya wajib.” 

AlAlAlAl----MawardiMawardiMawardiMawardi berkata di dalam Al-Ahkam Ash-Shulthoniyah (I/ 5): 

“Kepemimpinan diadakan dalam rangka menggantikan tugas Kenabian berupa menjaga 

din dan mengatur urusan duniawi. Dan memberikan jabatan ini kepada orang yang bisa 

melaksanakan di kalangan Umat Islam hukumnya wajib berdasarkan Ijmak.” 

AlAlAlAl----Qol‘iQol‘iQol‘iQol‘i berkata di dalam Tahdzibur Riyasah Wa Tartibus Siyasah (74): 

“Seluruh kalangan Umat Islam sepakat –selain beberapa golongan yang tak terlalu 

diperhitungkan perbedaan pendapatnya—akan kewajiban mutlak mengangkat seorang 

Imam, meskipun mereka berbeda pendapat dalam kriteria dan syarat-syaratnya. Maka saya 

katakan: Pengaturan urusan Din dan dunia merupakan sebuah tujuan, dan tidak akan 

tercapai selain dengan adanya Imam. Kalau kita tidak mengatakan keberadaan seorang 

Imam itu wajib, tentu akibatnya akan timbul perselisihan dan pertumpahan darah yang 

tiada henti hingga hari Kiamat. Jika dalam sebuah masyarakat tidak ada seorang Imam yang 

ditaati, kemuliaan Islam akan tercemar kemudian lenyap.” 

 



PROKLAMASI DAULAH ISLAM IRAK                                                                                        DEWAN SYARI’AH DAULAH ISLAM 

 14 

B. Urgensi Negara IslamB. Urgensi Negara IslamB. Urgensi Negara IslamB. Urgensi Negara Islam    

Tujuan utama Alloh mengutus Rosul-Nya adalah membawa manusia beribadah kepada 

Robbnya. Alloh Ta‘ala berfirman: 

$tΒ uρ àM ø)n= yz £Åg ø:$# }§Ρ M} $#uρ āω Î) Èβρß‰ ç7÷è u‹Ï9   
“Dan tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia selain untuk mengibadahi-Ku.” (QS. Adz-

Dzariyat: 56) 

Hakikat ibadah adalah memurnikan ketundukan manusia kepada Robbnya, dan 

membebaskan diri dari ketundukan atau kepasrahan kepada semua bentuk kekuasaan selain 

Alloh Ta‘ala. Inilah hakikat kalimat “Laa Ilaaha illallooh”.  

Pada hakikatnya ketika seseorang mengimani kalimat ini, ia akan membebaskannya dari 

kehinaan dan keterbudakan. Dan perseteruan antara keimanan dan kekufuran sebenarnya 

adalah masalah menyekutukan hak Alloh yang seharusnya sebagai pemerintah dan pelarang 

di muka bumi ini,  

ِض ِإلَهِفي اَْألرو اِء ِإلَهمِفي الس الَِّذي وهو  
“Dialah yang dilangit sebagai sesembahan, dan di bumi sebagai sesembahan…” (QS. Az-

Zukhruf: 84) 

Dan tidak diragukan lagi bahwa ‘Ubudiyah kepada Alloh Ta‘ala dan tujuan dakwah para 

Nabi tidak akan bisa terealisasi selain dengan “merebut” kekuasaan penguasa yang 

memaksakan kekuasaanya kepada manusia lalu mengembalikannya kepada Alloh saja. 

Oleh karena itu, Syariat Islam memerintahkan penegakkan sebuah Negara demi 

merealisasikan tujuan agung ini. Sebab tujuan seagung ini tidak akan bisa terlaksana dalam 

kehidupan jika dilakukan oleh individu, tetapi membutuhkan sebuah sistem kekuasaan 

yang melindungi serta menyebar luaskan Tauhid, dan melaksanakan hukum-hukum Islam 

dengan kekuatan dan kekuasaan. 

Ibnu TaimiyahIbnu TaimiyahIbnu TaimiyahIbnu Taimiyah rohimahulloh berkata di dalam Majmu‘ Fatawa (28/ 61):   

“Semua bentuk kekuasaan dalam Islam tujuannya menjadikan agama seluruhnya milik 

Alloh dan kalimat Alloh saja yang tertinggi, karena Alloh ta’ala menciptakan makhluk tak 

lain adalah untuk tujuan ini. Karena tujuan ini pulalah Kitab-kitab suci diturunkan, para 

Rosul diutus, dan Rosululloh dan para sahabat berjihad.” 

Alloh ta’ala berfirman: 

  أَفَحكْم الْجاِهِليِة يبغونَ ومن أَحسن ِمن اللِّه حكْماً لِّقَوٍم يوِقنونَ
“Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih 

daripada (hukum) Alloh bagi orang-orang yang yakin?” (QS. Al-Maidah: 50) 

Sayyid QutSayyid QutSayyid QutSayyid Quthhhhbbbb rohimahulloh berkata di dalam Fi Dzilalil Quran (II/ 904-905): 

“Sesungguhnya makna kejahiliyahan dibatasi oleh nash ini. Jadi, kejahiliyahan–seperti 
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disebutkan cirinya oleh Alloh dan dibatasi maknanya oleh Quran-Nya— adalah kekuasaan 

hukum manusia atas manusia, karena itu sama dengan penghambaan manusia kepada 

manusia dan keluar dari penghambaan kepada Alloh, menolak uluhiyah Alloh dan 

mengakui kebalikannya yaitu uluhiyah  manusia, serta mengakui hak mereka untuk 

diibadahi selain Alloh. Manusia –kapan dan di mana saja—kalau bukan berhukum dan 

menerima syariat Alloh –tanpa menyelewengkan sebagiannya—, menerima sepasrah-

pasrahnya, yang berarti mereka berada dalam agama Alloh; atau kalau tidak berarti 

berhukum dengan syariat buatan manusia –apapun bentuknya—dan menerimanya, yang 

berarti mereka berada dalam kejahiliyahan, mereka berada dalam agama pembuat syariat 

yang ia pakai, dan tidak termasuk dalam agama Alloh sama sekali. 

Orang yang tidak menghendaki hukum Alloh, pasti menghendaki hukum Jahiliyah. 

Orang yang menolak syariat Alloh, pasti menerima syariat jahiliyah. Inilah jalan pemisah di 

mana manusia berhenti di sana, setelah itu mereka dihadapkan kepada pilihan…” 

Sesungguhnya masalah ini adalah pondasi utama tegaknya Islam, yaitu masalah 

memimpin sesuai syariat Islam. Karena Alloh tidak mengutus para Rosul –semoga sholawat 

dari Alloh terlimpah kepada mereka semua—kecuali untuk misi mengibadahkan manusia 

kepada Robbnya, membawa mereka untuk beribadah sesuai pemahaman yang dikehendaki 

Alloh ‘azza wa jalla, bukan pemahaman yang dipaksakan oleh sistem Jahiliyah. Sebab 

hakikat ibadah adalah tunduk kepada Alloh ta’ala dalam urusan syiar dan syariat, 

mengesakan Alloh dalam perintah dan larangan, serta mentauhidkan-Nya dalam eksistensi 

dan penciptaan. 

Atas dasar semua ini, maka –secara syar‘i maupun logika—wajib mengangkat seorang 

pemimpin yang melaksanakan prinsip penting ini di muka bumi, dan mengarahkan semua 

orang sesuai tuntunan syar‘I baik dalam masalah-masalah ukhrowi maupun masalah-

masalah duniawi yang harus dikembalikan kepadanya. 

Kesimpulannya: Sistem pemerintahan apapun yang tidak tegak di atas asas Islam, maka 

tidak ada nilai dan kemuliaannya dalam timbangan Syariat, walaupun yang duduk di 

puncak kepemimpinannya adalah makhluk paling bertakwa, paling berilmu dan paling adil. 

Dan perlu diketahui, kenyataan ditinggalkannya syariat Alloh Tabaroka Wa Ta‘ala dan 

menggantinya dengan syariat selainnya sekarang ini adalah fakta tak terduga terjadi dalam 

tubuh Umat Islam. Para aimmah di era terdahulu tidak pernah membayangkan ini bakal 

terjadi, sehingga masalah seperti ini tidak tercantum dalam kajian mereka. 

Sungguh sejarah kita telah mengenal penguasa-penguasa jahat, fasik dan dzalim, namun 

belum pernah mengenal penguasa yang mencampakkan syariat Islam jauh-jauh lalu 

menggantinya dengan syariat lain. Barangkali kondisi Umat Islam di zaman agresi tentara 

Tartar yang memaksakan Undang-undang Ilyasiq adalah kondisi paling mirip dengan 

kondisi Umat sekarang ini. 
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PASAL II:PASAL II:PASAL II:PASAL II:    

PENEGAKKAN DAULAHPENEGAKKAN DAULAHPENEGAKKAN DAULAHPENEGAKKAN DAULAH ISLAM IRAK DALAM  ISLAM IRAK DALAM  ISLAM IRAK DALAM  ISLAM IRAK DALAM 

TINJAUAN SYTINJAUAN SYTINJAUAN SYTINJAUAN SYAR‘IAR‘IAR‘IAR‘I    
Proyek Negara Islam yang sesuai kriteria adalah salah satu kewajiban Islam yang 

dibebankan kepada kaum Muslimin, dan tanggung jawab yang fardhu kifayah yang harus 

dijalankan dalam kehidupan nyata sesuai perintah Syariat. Hal ini terkait erat dengan 

kaidah fikih yang mengatakan: 

  اَلْحكْم علَى الشيِء فَرع عن تصوِرِه
“Menilai sesuatu adalah cabang dari pandangan terhadap sesuatu tersebut.” 

Ketika sebuah kewajiban harus dilaksanakan oleh Mukallaf, lalu mereka menjalankan 

kewajiban tersebut sesuai maksud Syara‘ dan mengikuti metode aturannya, maka 

selanjutnya mereka wajib memahami hukum Alloh yang berlaku pada kewajiban tersebut 

dan hakikat syar‘i yang dimaksudkan padanya. Setelah itu, mempraktekkan pemahaman 

dan ilmu itu dalam kenyataan dalam bentuk sebuah metode praktis dinamis (terus 

bergerak), yang menunjukkan hakikat dan inti dari ilmu tersebut. Alloh Ta‘ala berfirman: 

  اتِبعوا ما أُنِزلَ ِإلَيكُم ِمن ربكُم والَ تتِبعوا ِمن دوِنِه أَوِلياَء
“Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu dan janganlah kamu mengikuti 

pemimpin-pemimpin selainNya…” (QS. Al-A‘rof: 3) 

Alloh Ta‘ala juga berfirman: 

   أَيها الَِّذين آمنوا ِلم تقُولُونَ ما الَ تفْعلُونَ كَبر مقْتا ِعند اِهللا أَنْ تقُولُوا ما الَ تفْعلُونَيا
“Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu 

perbuat. Amat besar kebencian di sisi Alloh bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tiada 

kamu kerjakan.” (QS. Ash-Shoff: 2-3) 

Inilah yang dikenal oleh para Ulama sebagai MANHAJ ILMU & AMAL, yang menjadi 

jalan para Pendahulu Umat ini dalam menegakkan Islam dan mempraktekkannya dalam 

kenyataan dan tindakan riil, bukan dalam kata-kata dan retorika. 

Akan tetapi, dalam mengamalkan ilmu dan teori-teorinya, harus diperhatikan syarat-

syarat dan spesifikasi sebuah amal sesuai dengan kaidah-kaidah Syar‘i yang lurus, dan harus 

ditimbang dengan timbangannya. Di antara syarat dan spesifikasi terpenting dalam amal 

adalah: Realita (waqi‘) harus sesuai dengan bentuk hukum syar‘i yang akan diterapkan. 

Inilah yang dikenal di kalangan Ahli Ushul Fikih dengan istilah TAHQIQUL MANATH1. 

                                                
1
  Al Manath secara bahasa artinya adalah sesuatu yang dijadikan tempat bergantung. Sedangkan menurut istilah para ulama’ 

fikih dan ushul fikih, yang dimaksud dengan Al Manath adalah sama dengan Al ‘Illah, yakni sesuatu yang menjadi penyebab 
adanya suatu hukum syar’i, karena hukum sesuatu itu bergantung kepadanya sehingga ia seperti sesuatu yang tergantung 
dengan yang lain. Sedangkan tahqiqul manath adalah menentukan sesuatu sebagai manath dari sebuah hukum. -penerj. 
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Artinya, semua tugas syar‘i yang mesti dilaksanakan oleh seorang Muslim, haruslah 

diukur dengan timbangan Syar‘i dalam menilai benar salah penerapannya dalam realita.  

Proyek Negara Islam Irak muncul sebagai aksi nyata sebuah kewajiban penting dalam 

Syariat Islam, situasi yang ada telah membuka peluang bagus menurut penilaian orang-

orang yang ikut serta di medan Jihad hingga akhirnya situasi tersebut siap dan tepat dengan 

tujuan dan program penempatan proyek ini.  

Titik awal yang menjadi sandaran Mujahidin dalam mendeklarasikan Negara mereka 

terangkai dari fakta-fakta syar‘i yang bersandar kepada Al-Quran dan Sunnah, serta analisa 

terhadap waqi‘ dan iklim politik yang dihasilkan dari sebuah eksperimen dan pengalaman.  

Pada pasal berikut ini, kami akan menyebutkan dalil dan faktor-faktor asas didirikannya 

Proyek Penegakkan Daulah yang diberkahi, berdasarkan pengalaman yang dirintis dan 

dialami langsung oleh Mujahidin Irak. 

Sesungguhnya Negara yang didirikan Rosululloh shollallohu ‘alaihi wa sallam tidak 

mengandung semua aspek yang biasa menjadi ciri utama negara masa kini, baik aspek 

politiknya, birokrasinya, atau perekonomiannya. Negara yang dicita-citakan dalam Islam 

adalah negara yang menegakkan Agama terlebih dahulu sebelum pertimbangan lainnya, 

dan yang paling pokok adalah penegakan hukum Syariat yang menitik beratkan pada 

kandungan hukum dan tujuan-tujuannya.  Daulah yang diperintahkan oleh Syara‘ adalah 

negara yang terfokus kepada akidah Tauhid dan lahir darinya, yang menjalankan hukum 

sesuai perintah Syar‘i dalam menentukan sikap politik hubungan luar negeri, serta 

memutuskan hukum sesuai tuntutan Syar‘i dalam mengatur dan menjalankan politik dalam 

Negeri. 

Oleh karena itu, kita melihat negara yang dibangun Nabi shollallohu ‘alaihi wa sallam 

selalu menjaga hak dan kewajiban agama meskipun itu akan mengorbankan kepentingan-

kepentingan duniawi yang menjadi prioritas utama semua sistem pemerintahan dan 

kekuasaan modern.  Fakta ini akan kita temukan dalam Sejarah kehidupan Nabi shollallohu 

‘alaihi wa sallam …! 

Ibnu KholdunIbnu KholdunIbnu KholdunIbnu Kholdun Rohimahulloh berkata: “Kholifah tidak memiliki keistimewaan khusus 

dibanding kaum Muslimin lainnya kecuali statusnya sebagai Pelaksana hukum-hukum 

(syar‘i) dan penjaga agama.” 

Ketika membahas Negara Islam yang tegak di Irak, dalam benak kita harus ada beberapa 

perkara yang memainkan peran penting dalam menentukan fase-fase pendeklarasian, 

kemunculan dan kelahirannya, sesuai situasi dan kondisi yang menyertainya. Perkara-

perkara tersebut adalah: 

1. Daulah baru ini merintis jalan menuju eksistensinya dalam suasana penuh 

kesukaran. Pertama-tama ia berada di garis depan melawan musuh-musuhnya (tentara 

Salib dan kaum Murtaddin di Irak), di mana sejak perang dimulai sudah menyatakan 

tujuannya untuk memberantas setiap perjuangan berbendera Islam yang ingin 

menerapkan Syariat dan mengangkat panji Tauhid.  Di sinilah terjadi banyak kesusahan 

yang diderita Daulah yang diberkahi ini. 



PROKLAMASI DAULAH ISLAM IRAK                                                                                        DEWAN SYARI’AH DAULAH ISLAM 

 18 

2. Daulah baru ini tidak menerima warisan apapun dari rezim sebelumnya. Ia 

adalah “Bangunan Islami” yang bangkit di tengah kehidupan jahiliyah, fase-fase 

pertamanya mirip dengan fase berdirinya Daulah Islam pertama yang didirikan oleh 

Nabi shollallohu ‘alaihi wa sallam dari rahim kehidupan Jahiliyah. Rezim lama penguasa 

Irak adalah rezim Ba‘ath yang kafir, lalu datanglah Invasi tentara Salib dibantu para 

pengkhianat bayaran dengan tujuan menyebarkan “kekufuran internasional” di Kawasan 

dan menancapkan simbol-simbol budaya jahiliyah modern yang disebut dengan 

Demokrasi.  

Artinya, Daulah ini membangun bangunannya sejak dari pondasi, sehingga membuat 

biaya yang harus dikeluarkan di semua sector, baik administrasi, militer, ekonomi dan 

sosial meningkat. Atau menurut istilah sekarang memulai dari Nol. 

Maksud saya di sini, Daulah Islam baru ini tidak seperti negara modern pada umumnya 

yang langsung bisa menikmati stabilitas keamanan, ekonomi, politik dan sosial dengan 

sempurna –dan ini adalah kondisi yang harus dijalani di fase pertama–, ini melihat berbagai 

pertimbangan yang telah kami sebutkan, yang membuat banyak orang  enggan untuk turut 

memberikan andil di jalan ini.  

Namun demikian, masih ada satu rambu petunjuk penting yang masih menyisakan 

kesempatan bagi Mujahidin untuk membangun landasan utama bagi Daulah yang mereka 

cita-citakan sesuai kemampuan minimal dan mengikuti kekuatan yang memungkinkan. 

Rambu petunjuk itu adalah mempraktekkan kaidah:  

لُّهج كرتالَ ي كُلُّه كردا الَ يم  
“Apa yang tak bisa digapai seluruhnya, tak mesti ditinggalkan mayoritasnya.” 

Tetapi, apakah yang mendorong kami untuk mengumumkan berdirinya Daulah Islam 

Irak? Sudah tepatkah waktunya saat ini? Dan apakah Mujahidin sudah sampai pada 

tingkatan yang layak untuk melaksanakan tugas memikul tanggung jawab berkuasa di muka 

bumi? 

Kami katakan: Jawaban kami tidak berkaca kepada analisa teoritis belaka sebagaimana 

kajian mereka yang menisbatkan dirinya kepada ilmu, dakwah dan pemikiran. Kami adalah 

arus gerakan amal yang bergerak dalam dunia nyata dengan kekuatan, yang terjun langsung 

menghadapi berbagai resiko dan pertempuran yang ada di dalamnya, yang menentukan 

program dan proyek-proyeknya sesuai dengan kepentingan proyek Jihad, dan memiliki 

nyali yang cukup untuk memikul beban dan tanggung jawab seperti apapun.  

Para pengikut jalan ini telah mengorbankan banyak darah dan nyawa sebelum akhirnya 

sampai pada kemuliaan dan tamkin seperti yang dilihat manusia hari ini, berkat anugerah 

dan karunia Alloh.  

Jawaban kami terhadap berbagai pertanyaan yang muncul seputar langkah dan program 

kami bisa dipastikan akan bertitik tolak dari kondisi kenyataan yang kami alami, terutama 

sikap yang sesuai dengan kepentingan jihad, yang membantu kelanjutannya, meningkatkan 

hasil dan buahnya.  
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Jawabannya bukan kajian syar‘i teoritis para pemimpin Jihad terhadap waqi‘ . dan 

jawabannya mengandung penempatan proyek Jihad yang paling cocok, di tengah ladang-

ladang ranjau, rintangan dan kesulitan yang ia lalui. 

Kami katakan kepada mereka yang hatinya tergelincir kemudian terburu-buru 

mengecam kelahiran Daulah yang diberkati dengan izin Alloh ini, kami katakan: “Kami 

tahu kondisi di dalam waqi‘ dan situasinya yang keras dan sulit. Keputusan yang diambil 

dalam urusan jihad pada setiap pertempuran merupakan keputusan yang sulit dan –tidak 

diragukan lagi—sangat menentukan kelangsungan ke depan. Kami percaya dan meyakini 

itu. Akan tetapi, pertempuran adalah milik mereka yang ikut dan yang terjun langsung di 

dalamnya.  

Alloh telah mengkaruniai sekelompok mujahid dari anggota Majelis Syuro Mujahidin 

untuk maju dengan keberanian yang sulit dicari tandingannya, menghadapi serangan kaum 

Salibis terhadap Irak dan menggagalkan banyak sekali konspirasi dan rencana busuk yang 

mentargetkan Islam dan kaum Muslimin sebagai sasarannya. Inilah faktor utama yang 

membuat mereka mampu mengambil inisiatif dengan cepat dalam banyak hal. Dalam 

kondisi sulit dan di tengah kerasnya pertempuran, keputusan-keputusan penting 

dikembalikan kepada orang bisa menyelesaikan berbagai kesulitan dan krisis walaupun cara 

paling tepat menurut syara‘ dan logika bukan seperti ini –sebagaimana akan jelas nanti 

dalam pembahasan pengangkatan pemimpin—, namun situasi-situasi dalam pertempuran 

memaksanya pengambilan langkah darurat dalam banyak kesulitan dan pendekatan yang 

dipakai. Ini menuntut para pemimpin jihad dan anggota-anggota kelompoknya yang berada 

di medan untuk mengambil peran yang jelas dan strategis, mengingat mereka adalah orang 

yang paling banyak bergerak dan memiliki kekuatan. Merekalah orang yang paling pantas 

membuat keputusan dan mengarahkan perjalanan. Dengan kata lain yang lebih jelas, 

mereka adalah orang yang layak berkuasa dalam realita nyata, dan ini termasuk karunia 

yang Alloh berikan kepada mereka.  

Maka tidak aneh jika keputusan-keputusan disesuaikan dengan pandangan dan 

perencanaan mereka. Mereka mengeluarkan keputusan itu berdasarkan kaidah-kaidah 

kemaslahatan yang tolok ukurnya harus dikembalikan kepada orang-orang yang memiliki 

pengetahuan di lapangan, orang-orang yang memiliki kekuatan dan senjata yang segala 

permasalahan dikembalikan kepada mereka.  

Ringkasnya, menaiki ‘kendaraan yang sulit’ dan menempuh jalan yang berat ini, 

dilakukan berdasarkan berbagai penilaian dan pemantauan kondisi peristiwa-peristiwa dan 

masa depannya. Dan itu merupakan langkah yang menurut kami tidak kurang bahayanya 

bagi musuh dari serangan kami kepada mereka sebelumnya. Meski tanpa latihan 

kemiliteran khusus, namun mampu menimbulkan pukulan besar dan hantaman dahsyat 

dari sisi politis dan terhadap musuh setelah apa yang mereka takutkan selama ini terjadi. 

Kini musuh tinggal mempertahankan sisa-sisa nafasnya di Irak, yang menurut prediksi kami 

dampaknya adalah kegagalan yang mereka duga ketika menentukan target-target strategis 

di mana mereka telah mencurahkan kekuatan dan persenjataan maksimalnya –baik materi 

maupun personal—demi mensukseskan target tersebut. Namun Alloh memenangkan 

urusan-Nya, sayang kebanyakan manusia tidak mengerti. 
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A. Penjelasan Ringkas Mengenai Metode Syar‘i Mengangkat Pemimpin.A. Penjelasan Ringkas Mengenai Metode Syar‘i Mengangkat Pemimpin.A. Penjelasan Ringkas Mengenai Metode Syar‘i Mengangkat Pemimpin.A. Penjelasan Ringkas Mengenai Metode Syar‘i Mengangkat Pemimpin.    

Ahli Ilmu sepakat bahwa Imamah (kepemimpinan) diangkat berdasarkan tiga cara 

(silahkan cek kitab Al-Ahkam As-Sulthoniyah tulisan AlAlAlAl----MawardiMawardiMawardiMawardi dan Ghiyatsul Umam 

tulisan AlAlAlAl----JuwainiJuwainiJuwainiJuwaini), yaitu: 

Pertama: Pertama: Pertama: Pertama: Melalui bai’at dari sekelompok  kaum Muslimin yang diangkat sebagai Ahlul 

Halli wal ‘Aqdi terhadap orang yang mereka pilih, yang menurut mereka orang itu memiliki 

kriteria-kriteria kelayakan standart yang diperlukan seorang pemimpin (Imam). 

Kedua:Kedua:Kedua:Kedua: Imam menunjuk (memberi wasiat) salah seorang dari kaum Muslimin 

sepeninggalnya, atau Ahlul Halli wal ‘Aqdi menunjuk beberapa orang yang salah satunya 

akan dipilih sebagai Imam. 

Ketiga:Ketiga:Ketiga:Ketiga: Melalu kudeta dan pemberontakan bersenjata di zaman terjadinya fitnah dan 

kosongnya suatu zaman dari seorang Imam sedangkan Ahlul Halli wal ‘Aqdi lamban untuk 

mengangkatnya. Maka di saat seperti ini, kaum Muslimin yang berhasil mengambil alih 

kekuasaan dengan pedangnya, lalu menyeru untuk berbai’at, menampakkan kekuatan dan 

pengikut, ia menjadi Amirul Mukminin secara sah menurut syariat, ia wajib ditaati dan 

dibai’at dan tidak boleh ada yang menentangnya. 

Kesepakatan Ahli Ilmu mengenai disyariatkannya tiga metode di sini, maksud saya 

adalah bentuk dan kriteria yang diterima secara syar‘i menurut mereka.  Dan orang yang 

menelaah buku-buku mereka akan menemukan penjelasan mereka lebih banyak membahas 

dua metode pertama (pembai’atan Ahlul Halli wal ‘Aqdi dan penunjukkan oleh Imam 

sebelumnya). Adapun metode ketiga, sebenarnya bukan metode utama mengangkat seorang 

pemimpin dan pembentukan Daulah, tetapi itu disesuaikan dengan kebutuhan dan faktor-

faktor yang dipicu berbagai peristiwa dan kasus, sehingga metode ini –menyatakan 

kudeta— dalam kondisi tersebut menjadi kewajiban syar‘i yang mesti dijalankan, bahkan 

dalam banyak kondisi hukumnya fardhu ain. Suasana dan kondisi realita yang menjadi 

pengantar tegakknya Daulah Islam Irak akan semakin memperjelas pemahaman ini secara 

nyata, seperti akan dijelaskan nanti. 

Kami melihat mayoritas Ulama mensahkan penggunaan metode ketiga dalam kondisi-

kondisi darurat dan kritis, demi menjaga kemaslahatan agama yang tidak mungkin akan 

tegak selain dengan dukungan persenjataan yang membelanya, meskipun itu berasal dari 

satu orang yang memberontak dengan kekuatan. Sebab kalau itu tidak dilakukan akan 

terjadi situasi anarkis dan kekacauan disebabkan oleh banyaknya pendapat, serta benturan 

berbagai keinginan dan kepentingan. Akibatnya penegakkan Daulah menjadi  ‘lebih jauh 

daripada menjangkau bintang di langit’ dan lebih sulit daripada masuknya seekor unta ke 

lubang jarum. 

Imam Ahmad bin HanbalImam Ahmad bin HanbalImam Ahmad bin HanbalImam Ahmad bin Hanbal berkata:  
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ومن غَلَب علَيِهم ِبالسيِف حتى صار خِليفَةً، وسمي أَِمير الْمؤِمِنين، فَالَ يِحلُّ ِلأَحٍد 
  يؤِمن ِباللَِّه والْيوِم اْآلِخِر أَنْ يِبيت والَ يراه ِإماما

“Seseorang yang berhasil mengambil alih kekuasaan dengan senjata sehingga ia menjadi 

seorang khalifah dan digelari Amirul Mukminin, maka tidak dihalalkan bagi siapapun yang 

mengaku beriman kepada Alloh dan Hari Kemudian berada di suatu malam dalam keadaan 

tidak menganggapnya sebagai Imam.” 

Yang dikatakan Imam AhmImam AhmImam AhmImam Ahmadadadad ini, Ibnu BatholIbnu BatholIbnu BatholIbnu Bathol menukil adanya Ijmak yang menyatakan 

hal yang sama (Lihat: Fathul Bari: I/ 17) 

AlAlAlAl----QurthubiQurthubiQurthubiQurthubi berkata di dalam Tafsir-nya (I/ 302): 

“Jika ada orang yang pantas memegang kepemimpinan melakukan pemberontakan dan 

berhasil mengambilnya secara paksa dan kudeta, maka ada yang mengatakan ini adalah 

metode keempat. Sahl bin Abdulloh AtSahl bin Abdulloh AtSahl bin Abdulloh AtSahl bin Abdulloh At----TusturiTusturiTusturiTusturi pernah ditanya: ‘Apa kewajiban kita 

terhadap orang yang melakukan kudeta kepada negeri kita hingga ia menjadi seorang 

Imam?’ Ia menjawab: ‘Engkau patuhi dia, tunaikan hak yang ia minta kepadamu, jangan 

mengingkari tindakannya dan jangan lari darinya. Dan jika ia mempercayakan sebuah 

rahasia dari urusan agama kepadamu, jangan engkau sebar luaskan.’ Ibnu Khuwaiz MindadIbnu Khuwaiz MindadIbnu Khuwaiz MindadIbnu Khuwaiz Mindad 

berkata: ‘Jika kepemimpinan direbut seseorang yang layak untuk memikulnya, tanpa adanya 

musyawarah dan pemilihan, lalu orang-orang membai’atnya, maka bai’at itu sah. Wallohu 

A‘lam.’” 

Catatan:Catatan:Catatan:Catatan:    

Satu hal penting yang mesti diperhatikan di sini, bahwa nash-nash yang kami sebutkan 

dari para Ulama tentang sahnya bai’at orang yang berkuasa atas suatu negeri dengan kudeta, 

itu menggambarkan situasi umum yang biasanya terjadi di masa peralihan kekuasaan dari 

satu khalifah ke khalifah berikutnya, juga ketika terjadi persengkataan kelompok-kelompok 

Islam dalam merebut kekuasaan yang tidak satu pandangan mengenai Imam yang layak 

diangkat. Maka, jika dalam situasi seperti ini ada orang yang menang dan memerintahkan 

Umat Islam mentaati dan membai’at dirinya yang telah menang dengan kekuatan, ia wajib 

diikuti demi menghentikan pertikaian dan fitnah. 

Secara umum, dua metode pertama merupakan cara pengangkatan pemimpin yang 

paling tepat menurut Syar‘i, jika kondisi saat itu ada Ahlul Halli wal ‘Aqdi dan mereka bisa 

memilih; atau sebelumnya ada Imam yang menunjuk orang lain.  

Namun di sana ada kondisi lain yang berbeda dengan sebelumnya, yang terlihat di saat-

saat terjadinya musibah dan krisis dahsyat, ketika Umat Islam tidak memiliki kekuasaan dan 

berjalan tanpa pemimpin dan pembimbing. Biasanya ini terjadi ketika negeri-negeri Islam 

dikuasai musuh. Di saat seperti itu, status negeri itu berubah menjadi Negara Kafir  thori’2, 

yang ditandai dengan berkuasanya musuh di wilayah tersebut, sebagaimana berkuasanya 

orang-orang kafir asli di negeri-negeri seperti Palestina, Afghanistan, Irak, atau dengan 

berkuasanya orang-orang murtad seperti yang terjadi di negara-negara Muslim lain. 

                                                
2
 Yang aslinya bukan negara Kafir, kekafiran muncul kemudian, penerj. 
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Dalam kondisi seperti ini, syarat dan kriteria yang wajib dipenuhi dalam dua metode 

pertama tidak mungkin dipenuhi, mengingat tidak adanya Imam sama sekali dan situasi 

tidak memungkinkan untuk menunjuk Ahlul Halli wal ‘Aqdi sesuai syarat-syaratnya. Atau 

kalaulah ada, mereka lambat memberikan solusi dan mengambil inisiatif, atau mereka 

lemah dan tercerai berai. 

Lebih tepatnya kita katakan: Kelompok yang berjuang melakukan perubahan, 

mengusung Manhaj Syar‘i yang benar dan berjihad untuk menegakkan agama Islam dan 

menjadikannya  sebagai hukum, merekalah kelompok yang berhak menyandang gelar Ahlul 

Halli wal ‘Aqdi di saat-saat seperti ini. Sebab kelompok seperti mereka adalah manusia yang 

paling berhak menyandang sifat ‘adalah (adil, kelurusan) dalam Din, seperti diberitakan 

Nabi shollallohu ‘alaihi wa sallam tentang kriteria kelompok kebenaran di saat-saat 

keterasingan Islam: 

 مالَفَهخ نم مهرضالَ ي ِهمودِلع نِر اِهللا قَاِهِريلَى أَمنَ عقَاِتلُوي ِتيأُم الُ طَاِئفَةُ ِمنزالَ ت
لَى ذَِلكع مهةُ واعالس مهأِْتيى تتح  

“Akan senantiasa ada satu kelompok Umatku yang berperang di atas perintah Alloh 

yang mengalahkan musuh-musuhnya, mereka tidak terpengaruh oleh orang yang 

menentang  mereka hingga Kiamat tiba, sementara mereka tetap seperti itu.” (HR. MuslimMuslimMuslimMuslim) 

Dalam situasi keterasingan seperti sekarang, menempuh dua metode pertama sebagai 

solusi untuk menegakkan sebuah Negara tidak memungkinkan. Sehingga mau tidak mau 

harus melangkah di atas jalan yang bisa mengobati situasi ini dan memenuhi hak-haknya, 

menyesuaikan realita Umat Islam yang kehilangan khilafah dan kekuasaan, ditambah tidak 

mampunya Ahlul Halli wal ‘Aqdi melaksanakan pekerjaan penuh berkah ini, dan imam 

yang melaksanakan tugas penunjukkan kepemimpinan kepada seseorang setelahnya juga 

tidak ada sama sekali.  

Oleh karena itu, kondisi waqi‘ di negeri-negeri kaum Muslimin saat ini secara umum 

tidak tepat jika diterapkan dua metode pertama. Sebab tidak diketahui adanya perkumpulan 

dan pelantikan Ahlul Halli wal ‘Aqdi selain berkumpulnya beberapa gelintir orang-orang 

terbaik kaum Muslimin ditambah dengan tidak adanya Pimpinan (Imam) Umum. 

Dalam kondisi seperti ini, harus ada ‘solusi darurat’ yaitu mengangkat mereka yang 

berhasil menang dan mengambil tampuk kekuasaan dengan kekuatan, demi menjaga 

mashalahat-maslahat penting yang tidak bisa ditunda serta untuk menolak berbagai 

kejahatan dan kerusakan yang pasti akan timbul.  

Barangkali, penjelasan tergamblang mengenai pemikiran ini adalah ungkapan indah 

yang ditulis Imam JuwainiImam JuwainiImam JuwainiImam Juwaini dalam kitab Ghiyatsul Umam, ketika beliau mengkritisi situasi 

darurat di zaman tidak adanya Imam dan kewajiban mengangkatnya serta membentuk 

Daulah secepat mungkin, beliau berkata (I/ 231): 

“Jika di suatu zaman tidak ada orang yang memiliki sifat-sifat orang-orang terpilih, lalu 

orang itu menyerukan untuk mengikutinya secara total, jika ia merebut kepemimpinan 

dengan kekuatan, maka ia adalah Imam yang sah, dia dihukumi sebagai orang yang 
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mengangkat dan diangkat. Dalilnya, bahwa kebutuhan akan seorang Imam sangat jelas, 

sementara yang cocok menjadi imam hanya satu orang setelah dalam jangka waktu yang 

lama terjadi kekosongan Ahlul Halli wal ‘Aqdi. Maka, tidak ada alasan untuk 

mengkosongkan suatu zaman dari seorang pemimpin yang bertugas melindungi wilayah 

Islam dan perbatasannya. Ini adalah hal yang pasti, pengetahuannya tidak samar oleh orang 

yang memahami kaidah kepemimpinan.” 

Beliau berkata lagi, “Jika sebuah zaman kosong dari seseorang yang layak memegang 

tugas ini dilantik, maka tidak perlu menunjuk dan memperjelas orang yang mengangkat. 

Keterangan pembukti kebenaran dalam masalah itu adalah: Jika dalam kondisi seperti ini 

urusannya berujung kepada orang yang dipilih, hendaknya ia dibai’at, diikuti, dipilih dan 

didukung. Kalau dia menolak, ia tetap harus dipilih meskipun ia tidak suka. Tidak perlu 

pensyaratan harus berdasarkan pilihan sendiri, atau pilihan orang yang mengangkat. Jika di 

zaman seperti itu mendesak adanya orang yang dilantik, maka kondisi ini tidak 

memerlukan penunjukkan dan penetapan dari seseorang. Penjelasan lengkap dari maksud 

ini memerlukan penyebutan satu hal: orang itu –meskipun tidak perlu pemilihan dan 

pengangkatan— harus unggul dari sisi kekuatan dan pertahanan, serta mengajak masyarakat 

untuk memberikan ketaatan. Jika ia melakukan itu, maka ia adalah Imam, baik bagi yang 

setuju dan mau mengikuti maupun bagi orang yang menentang dan menolak.” 

Ia berkata lagi: “Kami katakan: Jika orang-orang yang semestinya mengangkat pemimpin 

malas atau berlambat-lambat dalam mengangkat Imam, sementara masa vakum telah 

berjalan lama, kesulitan semakin panjang, daerah kekuasaan semakin tersebar dan faktor-

faktor kelemahan mulai tampak, kemudian ada satu orang yang layak menjadi Imam 

mengajak manusia mengikutinya, berusaha mengumpulkan yang terpecah dan 

mengembalikan faktor-faktor kekurangan yang nampak, jika orang yang kami sebutkan ini 

berkuasa dengan persenjataan yang lengkap, kemudian kekuasaannya tidak dipakai untuk 

melakukan kefasikan, kemaksiatan dan meninggalkan agama, jika itu terjadi dan jika ia 

dipalingkan atau jika yang diangkat orang lain akan menimbulkan fitnah dan hal-hal yang 

dilarang, maka pendapat yang benar ia harus didukung, ketundukan diberikan kepadanya, 

dan tangan-tangan orang yang berkewajiban mengangkat dijulurkan ke arahnya.” 

 

B. Rincian Penjelasan Tentang Metode Pertama Pengangkatan Imam (B. Rincian Penjelasan Tentang Metode Pertama Pengangkatan Imam (B. Rincian Penjelasan Tentang Metode Pertama Pengangkatan Imam (B. Rincian Penjelasan Tentang Metode Pertama Pengangkatan Imam (Bai’atBai’atBai’atBai’at    

Ahlul Halli Wal ‘Aqdi)Ahlul Halli Wal ‘Aqdi)Ahlul Halli Wal ‘Aqdi)Ahlul Halli Wal ‘Aqdi)    

Maksudnya, Ahlul Halli wal ‘Aqdi memilih orang yang layak menjadi Imam.  

Imam NawawiImam NawawiImam NawawiImam Nawawi menukil ijmak tentang metode pengangkatan Imam dengan cara dipilih 

(Syarah Muslim: XII/ 205), dan ini adalah cara paling ideal menurut Jumhur Ulama, sebab 

sikap saling ridho terpenuhi, dan karena kepemimpinan itu datang dari Ahlul Halli wal 

Aqdi yang merupakan manusia paling mengerti tentang maslahat Umatnya dan paling 

bersungguh-sungguh merealisasikannya.  

Para ulama berbeda pendapat tentang jumlah orang yang mengangkat Imam. Berikut ini 

pendapat-pendapat mereka: 
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Pertama:Pertama:Pertama:Pertama: Kesepakatan seluruh kaum Muslimin. Ini adalah pendapat Imam AhmadImam AhmadImam AhmadImam Ahmad dalam 

riwayat Abdus bin MalikAbdus bin MalikAbdus bin MalikAbdus bin Malik dan Ishaq bin ManshurIshaq bin ManshurIshaq bin ManshurIshaq bin Manshur. Ia berkata: “Dan barangsiapa diangkat 

sebagai khalifah, lalu manusia menyepakatinya dan ridho kepadanya…dst.” (Minhajus 

Sunnah : I/ 112) 

Imam AhmadImam AhmadImam AhmadImam Ahmad pernah ditanya tentang hadits: 

  من مات ولَيس لَه ِإمام مات ِميتةً جاِهِليةً
“Barangsiapa meninggal dunia tanpa memiliki seorang imam, maka ia mati dalam 

keadaan jahiliyah.” 

…apakah maksud hadits ini?  

Maka beliau menjawab: “Tahukah kamu apa itu Imam? Imam adalah (pemimpin) yang 

disepakati kaum Muslimin, yang semuanya mengatakan bahwa dia adalah Imam. Inilah 

maknanya.” (Lihat As-Sunnah tulisan AlAlAlAl----KholalKholalKholalKholal: I/ 160) 

Ini juga merupakan pendapat Hisyam AlHisyam AlHisyam AlHisyam Al----FutiFutiFutiFuti, AbdAbdAbdAbdur Rohman Alur Rohman Alur Rohman Alur Rohman Al----AshomAshomAshomAshom, keduanya 

adalah penganut Mu‘tazilah (Lihat kitab Maqolatul Islamiyyin), dan pendapat sekte 

Karomiyah (Lihat Al-Milal wan Nihal). 

Pendapat ini bisa dibantah dengan mengatakan itu hal yang mustahil. Kalau kesepakatan 

seluruh anggota Ahlul Halli wal ‘Aqdi saja tidak mungkin, atau sulit, dan pensyaratan harus 

adanya kesepakatan dari mereka akan menimbulkan banyak mafsadah –seperti akan 

dijelaskan—maka bagaimana jika seluruh kaum Muslimin harus sepakat? 

Kedua:Kedua:Kedua:Kedua: Kesepakatan seluruh anggota Ahlul Halli wal ‘Aqdi. Ini adalah pendapat Imam Imam Imam Imam 

AhmadAhmadAhmadAhmad dalam riwayat Ishaq bin IbrohimIshaq bin IbrohimIshaq bin IbrohimIshaq bin Ibrohim. AhmadAhmadAhmadAhmad berkata: “Imam adalah yang disepakati 

oleh Ahlul Halli wal ‘Aqdi.” (Lihat: Al-Ahkam As-Sulthoniyah hal. 23) 

Namun pendapat ini tidak direstui kebanyakan Ulama. 

Ibnu HaIbnu HaIbnu HaIbnu Hazmzmzmzm rohimahulloh berkata: “Adapun pendapat yang mengatakan bahwa 

kepemimpinan tidak sah kecuali berdasarkan pengangkatan dari orang-orang terbaik Umat 

Islam yang berada di berbagai penjuru negeri, adalah pendapat batil. Sebab ini pembebanan 

sesuatu yang tidak bisa dipikul, di luar kemampuan dan merupakan kesusahan besar. 

Padahal Alloh Ta‘ala tidak membebani suatu jiwa melainkan sesuai kemampuannya. Alloh 

Ta‘ala berfirman: “Dan Alloh tidak menjadikan kesulitan dalam agama bagi kalian…” (QS. 

Al-Hajj: 78) 

Tidak ada kesusahan yang melebihi mencari tahu kesepakatan (ijmak) tokoh-tokoh di 

negara Mulitan, Manshuroh, negara Mahroh sampai ke ‘Aden, terus hingga ke ujung negeri 

Mushomadah sampai ke Thonjah, ke Asybunah, kepulauan-kepulauan Laut hingga daerah 

tepi pantai Syam, ke Armenia, Jabal Fath hingga ke Asmaar, Farghonah, Asrusynah, hingga 

ujung Khurosan sampai Jurjan, ke Kabul hingga ke Maulitan, dan di antara daerah-daerah 

ini masih ada banyak kota dan desa. Mau tidak mau ini menyebabkan urusan kaum 

Muslimin terbengkalai sebelum seratus tokoh dari Negeri-negeri ini tadi sempat berkumpul. 

Dengan demikian, pendapat rusak ini adalah batil. Meskipun kalau itu memungkinkan 
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tentu tidak wajib, sebab itu pernyataan tanpa bukti.” (Al-Fishol Fi `l-Milal wa `n-Nihal: III/ 

84) 

Bahkan, AlAlAlAl----JuwainiJuwainiJuwainiJuwaini menyebutkan adanya Ijmak yang menyatakan tidak diperlunya 

syarat adanya kesepakatan seluruh anggota Ahlul Halli wal ‘Aqdi, ia berkata: “Termasuk 

perkara yang pasti, bahwa kesepakatan bukan syarat diangkatnya pemimpin berdasarkan 

Ijmak.” (Lihat Al-Ghiyatsi: penulis tak menyebutkan halaman berapa, penerj.) 

AlAlAlAl----JuwainiJuwainiJuwainiJuwaini memberikan argumen mengapa hal ini tidak disyaratkan: “Tujuan 

diangkatnya seorang Imam adalah menjaga daerah dan memperhatikan urusan-urusan 

Islam. Sebagian besar urusan yang penting tidak bisa ditunda-tunda, seandainya urusan 

tersebut lambat diperhatikan akan menimbulkan kerusakan tak terperbaiki dan kekurangan 

besar tak tergantikan. Maka jelaslah bahwa pengangkatan Imam itu mustahil jika 

disyaratkan adanya kata sepakat.” (Al-Ghiyatsi: hal. 67-68) 

Perkataan AlAlAlAl----JuwainiJuwainiJuwainiJuwaini ini diperkuat dengan Khutbah UmarUmarUmarUmar, ketika ia berkata: 

“Pengambilan sumpah (Bai’at) terhadap Abu BakarAbu BakarAbu BakarAbu Bakar terjadi secara mendadak, namun Alloh 

telah melindungi kaum Muslimin dari keburukannya.” (HR. BukhoriBukhoriBukhoriBukhori dan lain-lain) 

Artinya, pembai’atan Abu BakarAbu BakarAbu BakarAbu Bakar hanya berlangsung sekejap yang dalam waktu sekejap 

itu ada perkara-perkara besar, namun Alloh menyelamatkan. 

Ketiga: Ketiga: Ketiga: Ketiga: Pengangkatan cukup dengan kesepakatan anggota Ahlul Halli wal Aqdi yang 

bisa berkumpul. Pendapat ini dipegang oleh Imam NawawiImam NawawiImam NawawiImam Nawawi, ia berkata: “Yakni para ulama, 

para pemuka dan tokoh masyarakat yang bisa berkumpul dengan mudah.” (Lihat Ar-

Roudhoh dan Nihayatul Muhtaj). Tokoh masyarakat yang dimaksud adalah para pembesar 

dalam kepemimpinan, ilmu, dan lain sebagainya. (Lihat Hawasyi Asy-Syirwani Ali: IX/ 76) 

Imam NawawiImam NawawiImam NawawiImam Nawawi juga berkata di dalam Syarah Muslim –setelah beliau mengkisahkan 

keterlambatan Ali bin Abi TholibAli bin Abi TholibAli bin Abi TholibAli bin Abi Tholib membai’at Abu BakarAbu BakarAbu BakarAbu Bakar radhiyalloh ‘Anhuma—: “Meskipun 

demikian, keterlambatannya itu tidak membuat bai’at tersebut tercemar dan tidak pula 

mencemarkan AliAliAliAli. Adapun bai’at, para ulama telah sepakat bahwa membai’at seluruh 

manusia dan seluruh anggota Ahlul Halli wal ‘Aqdi bukan menjadi syarat sahnya bai’at 

tersebut. Yang disyaratkan adalah membai’at orang yang memungkinkan dengan mudah 

berkumpul, baik dari kalangan Ulama, para pemimpin dan tokoh masyarakat.” (XII/ 77…) 

Ini juga dinukil oleh AsyAsyAsyAsy----SyaukaniSyaukaniSyaukaniSyaukani dari Abu Muhammad AlAbu Muhammad AlAbu Muhammad AlAbu Muhammad Al----JuwainiJuwainiJuwainiJuwaini, ayah dari Imam Imam Imam Imam 

HaramainHaramainHaramainHaramain. (Lihat Irsyadul Fuhul: 161 Cet. I terbitan Maktabah Tijariyah) 

Dari perkataan AlAlAlAl----MawardiMawardiMawardiMawardi berikut, dapat ditarik kesimpulan bahwa ia juga memakai 

pendapat ini, ia berkata: “Yang menjadikan orang yang hadir di negeri tempat tinggal Imam 

itu menjadi orang yang berhak mengangkat Imam adalah ‘urf (kebiasaan), bukan dalil syar‘i. 

Sebab dialah yang lebih dahulu mengetahui kematian Imam tersebut, dan karena biasanya 

orang-orang yang layak menerima jabatan Kholifah itu ada di negeri di mana Imam 

tinggal.” (Al-Ahkam As-Sulthoniyah: 6) 

AlAlAlAl----QolqosyandiQolqosyandiQolqosyandiQolqosyandi berkata: “Dan inilah pendapat yang paling benar menurut pengikut 

kami, para penganut madzhab Syafi‘i.” (Ma’atsirul Inafah: I/ 44) 
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Keempat: Keempat: Keempat: Keempat: Diangkat oleh 40 orang, diqiyaskan dengan jumlah peserta sholat Jum‘at. Ini 

adalah pendapat sebagian Ulama pengikut madzhab Syafi‘i, di antaranya adalah AlAlAlAl----HulaimiHulaimiHulaimiHulaimi 

di dalam Al-Minhaj, ia berkata: “Jika orang yang memiliki kelengkapan syarat menjadi 

Imam tidak ditunjuk oleh Imam sebelumnya, sementara pengangkatan Imam bagi kaum 

Muslimin diperlukan, lalu ada 40 orang adil dari kaum Muslimin, salah satu dari mereka 

adalah Ulama yang layak memberi keputusan hukum di tengah manusia, lalu ke-40 orang 

itu mengangkat seseorang yang dalam dirinya terkumpul syarat-syarat yang telah kami 

sebutkan, dan setelah melakukan penelitian serta berijtihad secara sungguh-sungguh, maka 

kepemimpinan itu diberikan kepadanya dan ia wajib ditaati.” (Menukil dari AnAnAnAn----NuwairiNuwairiNuwairiNuwairi 

dalam Nihayatul Arbi: VI/ 3 dan Thuruq Intiha’i Wilayatil Hukkam: hal. 156) 

Pendapat ini dilandasi oleh pengikut madzhab Syafi‘i yang mensyaratkan dalam sholat 

Jumat harus ada 40 orang peserta. 

Tetapi jika Anda termasuk yang berpendapat akan lemahnya pensyaratan jumlah 

tertentu dalam sholat Jumat kecuali jumlah yang sah dalam melaksanakan sholat jamaah, 

Anda bisa menyimpulkan bahwa pendapat yang dibangun di atas pensyaratan jumlah 

tersebut adalah lemah.  

Abdul HaqAbdul HaqAbdul HaqAbdul Haq berkata di dalam Ahkam-nya: “Tidak ada satu pun pensyaratan jumlah dalam 

sholat Jumat.” (Lihat Kitab Al-Jum‘ah, Aadaab wa Ahkaam: 85-89) 

Kelima: Kelima: Kelima: Kelima: Diangkat oleh lima orang. Inilah pendapat mayoritas Fuqoha dan Mutakallimin 

dari kalangan penduduk Bashrah dan Qodhi Abdul JabbarQodhi Abdul JabbarQodhi Abdul JabbarQodhi Abdul Jabbar (w. 415 H).  

Mereka berdalil bahwa pembai’atan Abu BakarAbu BakarAbu BakarAbu Bakar dilaksanakan oleh lima orang, mereka 

adalah: Umar, Abu Ubaidah, Basyir bin Sa‘ad, Salim Maula Abu Hudzaifah,Umar, Abu Ubaidah, Basyir bin Sa‘ad, Salim Maula Abu Hudzaifah,Umar, Abu Ubaidah, Basyir bin Sa‘ad, Salim Maula Abu Hudzaifah,Umar, Abu Ubaidah, Basyir bin Sa‘ad, Salim Maula Abu Hudzaifah, dan Usaid bin Usaid bin Usaid bin Usaid bin 

KhudhairKhudhairKhudhairKhudhair  radhiyallohu ‘anhum. Alasan lain karena UmarUmarUmarUmar membentuk Majelis Syuro 

beranggotakan enam orang yang mengangkat salah seorang dari mereka dengan keridhoan 

dari yang lima. 

Pendapat ini bisa dijawab: Bahwa proses bai’at Abu BakarAbu BakarAbu BakarAbu Bakar tidak hanya dilakukan oleh 

kelima orang tersebut seperti akan kami jelaskan. Adapun penunjukkan yang dilakukan 

UmarUmarUmarUmar adalah penunjukan orang-orang yang dipilih, bukan orang-orang yang mengangkat. 

Keenam:Keenam:Keenam:Keenam: Diangkat oleh empat orang, diqiyaskan dengan jumlah saksi maksimal (dalam 

Islam), yaitu saksi dalam kasus perzinaan. Ini adalah pendapat sebagian penganut 

Mu‘tazilah, tidak diketahui apa argumentasi mereka melakukan qiyas yang ‘agak aneh’ ini. 

Ketujuh:Ketujuh:Ketujuh:Ketujuh: Diangkat oleh tiga orang. Ini adalah pendapat sebagian Ulama Kufah 

sebagaimana disebutkan oleh AlAlAlAl----MawardiMawardiMawardiMawardi. Alasannya, tiga orang adalah jamaah yang tidak 

boleh ditentang. Dan hendaknya mengangkat salah satu dari mereka dengan keridhoan dari 

yang dua, sehingga salah satu menjadi pemutus dan yang dua sebagai saksi, seperti akad 

nikah yang sah dengan satu wali dan dua saksi. 

Kedelapan: Kedelapan: Kedelapan: Kedelapan: Diangkat oleh dua orang. Ini disebutkan oleh AlAlAlAl----JuwainiJuwainiJuwainiJuwaini, namun ia tidak 

menisbatkan pendapat ini kepada siapa pun dan tidak menyebutkan dalilnya. Jika yang 

dimaksud adalah dua orang yang diridhoi oleh orang ketiga, maka berarti sama dengan 

pendapat sebelumnya. 
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Kesembilan:Kesembilan:Kesembilan:Kesembilan: Diangkat cukup oleh satu orang anggota Ahlul Halli wal ‘Aqdi secara 

mutlak. Ini adalah pendapat Abul Hasan AlAbul Hasan AlAbul Hasan AlAbul Hasan Al----Asy‘ariAsy‘ariAsy‘ariAsy‘ari sebagaimana disebutkan oleh AlAlAlAl----

BaghdadiBaghdadiBaghdadiBaghdadi dan Ibnu HazmIbnu HazmIbnu HazmIbnu Hazm (Al-Fishol: III/ 85), juga pendapat AlAlAlAl----IijiyIijiyIijiyIijiy dalam Al-Mawaqif, AlAlAlAl----

QurthubiQurthubiQurthubiQurthubi dalam Al-Jami‘ Li Ahkamil Quran (I/ 269) dan AlAlAlAl----BaqilaniBaqilaniBaqilaniBaqilani. Mereka berdalil 

dengan pembai’atan Abu BakarAbu BakarAbu BakarAbu Bakar, karena hanya UmarUmarUmarUmar-lah yang membai’atnya. Mereka juga 

berdalil dengan perkataan AbbasAbbasAbbasAbbas kepada AliAliAliAli dalam perisitiwa As-Saqifah: “Ulurkan 

tanganmu untuk kubai’at.” Maka orang-orang berkata: “Paman Rosululloh telah membai’at 

sepupunya, maka tidak ada dua orang yang menyelisihimu.” Alasan lain karena akad adalah 

hukum dan hukum satu orang itu berlaku. 

Ibnu HazmIbnu HazmIbnu HazmIbnu Hazm berdalil bahwa anggota Syuro yang ditunjuk oleh UmarUmarUmarUmar dahulu tidak mau 

memberikan pilihan dan melimpahkannya kepada satu orang saja, yaitu Abdur Rohman bin Abdur Rohman bin Abdur Rohman bin Abdur Rohman bin 

AufAufAufAuf. Ia (Ibnu HazmIbnu HazmIbnu HazmIbnu Hazm) berkata: “Secara shohih, Ijmak mereka menunjukkan bahwa pemimpin 

bisa diangkat oleh satu orang.” (Ibid). 

Sisi-sisi penggunaan dalil mereka bisa dijawab bahwa pembai’atan Abu BakarAbu BakarAbu BakarAbu Bakar ternyata 

tidak hanya dilakukan oleh UmarUmarUmarUmar saja, tetapi berdasarkan persetujuan mayoritas shahabat 

terhadap bai’at tersebut. Ibnu TaiIbnu TaiIbnu TaiIbnu Taimiyahmiyahmiyahmiyah berkata: “Adapun UmarUmarUmarUmar yang mendahului 

membai’atnya, maka dalam setiap bai’at mesti ada yang mengawali.” (Lihat Minhajus 

Sunnah) 

Adapun perkataan AbbasAbbasAbbasAbbas tadi, dari segi periwayatan tidak shohih. Kalaulah shohih, itu 

adalah perkataan shahabat yang diselisihi oleh shahabat lain sehingga tidak bisa digunakan 

sebagai hujjah; bisa juga bahwa makna riwayat itu adalah ditetapkannya khalifah 

berdasarkan persetujuan manusia kepadanya, bukan semata-mata pilihan AbbasAbbasAbbasAbbas saja. 

Abu Ya‘laAbu Ya‘laAbu Ya‘laAbu Ya‘la membantah pendapat ini dengan menggunakan hadits:  

دعِن أَبياْالثْن ِمن وهاِحِد، والْو عطَانَ ميةَ، فَِإنَّ الشاعمِم الْجلْزِة فَلْينةَ الْجحوبحب ادأَر نم    

“Barangsiapa menginginkan Surga yang tengah-tengah, hendaknya ia mengikuti Jamaah. 

Karena setan bersama satu orang, dan dia dari dua orang semakin jauh.”  (Hadits shohih 

riwayat AhmadAhmadAhmadAhmad dalam Al-Musnad: 114, 177, NasaNasaNasaNasa’’’’iiii di dalam As-Sunan Al-Kubro: 9219 – 

9221, sanad kedua riwayat ini shohih, TirmiTirmiTirmiTirmiddddzizizizi di dalam Al-Fitan –Bab Ma Ja’a Fi Luzumil 

Jama‘ah, namun pada sanadnya terdapat Nadhr bin IsmailNadhr bin IsmailNadhr bin IsmailNadhr bin Ismail: Ia bukan perawi yang kuat; 

diriwayatkan juga oleh Ibnu HibbanIbnu HibbanIbnu HibbanIbnu Hibban: 7254, 4576, 5586, 6728, HakimHakimHakimHakim: 387 dan ia 

menshohihkannya berdasarkan Syarat BukhoriBukhoriBukhoriBukhori - MuslimMuslimMuslimMuslim dan disepakati oleh AdzAdzAdzAdz----DzahabiDzahabiDzahabiDzahabi; 

BaihaqiBaihaqiBaihaqiBaihaqi di dalam As-Sunan Al-Kubro: 13299, dan AdhAdhAdhAdh----Dhiya’ AlDhiya’ AlDhiya’ AlDhiya’ Al----MaqdisiMaqdisiMaqdisiMaqdisi di dalam Al-

Mukhtaroh: 96, 98, 155, 156 ia berkata: Isnadnya shohih, semuanya bersumber dari hadits 

Ibnu UmarIbnu UmarIbnu UmarIbnu Umar rodliyallohu ‘anhu) 

Saya katakan: Hadits ini ada yang riwayatnya marfu‘ dan ada yang mauquf, riwayat yang 

marfu‘ lebih shohih, wallohu A‘lam. 

Adapun perkataannya bahwa pengangkatan adalah hukum, jawabannya adalah bukan, 

akan tetapi akad, sedangkan dalam akad harus ada saling ridho antara kedua belah fihak. 

Adapun dalil Ibnu HazmIbnu HazmIbnu HazmIbnu Hazm bahwa anggota Majelis Syuro melimpahkan urusan pemilihan 

kepada Abdur Rohman bin AufAbdur Rohman bin AufAbdur Rohman bin AufAbdur Rohman bin Auf maka bisa dijawab: bahwa Abdur Rohman bin Auf Abdur Rohman bin Auf Abdur Rohman bin Auf Abdur Rohman bin Auf tidak 
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asal mengangkat, namun ia habiskan tiga malam tanpa tidur –kecuali sedikit— di mana 

dalam tiga hari itu ia mendatangi orang-orang dan bertanya kepada mereka, barulah setelah 

itu ia mengatakan: ‘Wahai AliAliAliAli, aku telah melihat kondisi manusia, ternyata aku melihat 

mereka tidak bersikap adil terhadap UtsmanUtsmanUtsmanUtsman, maka janganlah engkau biarkan dirimu 

melakukan hal yang sama.’ Setelah itu ia berkata: ‘Aku bai’at kamu sesuai Sunnah Alloh dan 

Sunnah Rosul-Nya serta Sunnah dua Khalifah sepeninggal beliau.’ Maka Abdur RohmanAbdur RohmanAbdur RohmanAbdur Rohman 

membai’atnya dan orang-orang pun membai’atnya, baik Muhajirin maupun Anshor, 

demikian juga para komandan pasukan dan kaum Muslimin. (HR. BukhoriBukhoriBukhoriBukhori –Kitabul 

Ahkam- Bab Bagaimana Imam Membai’at Manusia, no: 6781, dan Kitab Fadhoilus 

Shohabah-Bab Kisah Pembai’atan dan Persetujuan terhadap Utsman: 3497) 

Oleh karena itu, IbnuIbnuIbnuIbnu ` ` ` `tttt----TiinTiinTiinTiin berkata: “Diamnya anggota Syuro yang hadir, kaum 

Muhajirin dan Anshor serta para komandan pasukan merupakan bukti mereka 

membenarkan kata-kata Abdur RohmanAbdur RohmanAbdur RohmanAbdur Rohman dan keridhoan terhadap UtsmanUtsmanUtsmanUtsman.” (Lihat Al-Fath: 

XIII/ 197) 

Kemudian, Abdur RohmanAbdur RohmanAbdur RohmanAbdur Rohman berhak mengangkat Khalifah dan memberikan masukan 

tentangnya karena persetujuan shahabat yang lain, bukan semata-mata kemauannya sendiri.  

Sementara mereka yang berpendapat bahwa Imam boleh diangkat oleh seorang saja, 

menyebutkan riwayat ini secara mutlak tanpa memperincikannya. 

Dalil lain yang menunjukkan bahwa Imam tidak boleh diangkat oleh satu orang saja 

adalah pidato UmarUmarUmarUmar di hadapan khalayak kaum Muslimin di Masjid Rosululloh shollallohu 

‘alaihi wa sallam –nanti akan kami sebutkan selengkapnya—, ini merupakan bentuk ijmak 

yang shohih tanpa diragukan lagi. 

Kesepuluh: Kesepuluh: Kesepuluh: Kesepuluh: Diangkat oleh satu orang, asalkan ketika membai’at ada kekuatan. Ini adalah 

pendapat AlAlAlAl----JuwainiJuwainiJuwainiJuwaini dan AlAlAlAl----GhozaliGhozaliGhozaliGhozali.  

AlAlAlAl----GhozaliGhozaliGhozaliGhozali berkata: “Seandainya yang membai’at Abu BakarAbu BakarAbu BakarAbu Bakar ketika itu bukan UmarUmarUmarUmar, 

tentu semua orang akan menentang, atau paling tidak mereka akan terpecah kepada dua 

kekuatan yang berimbang di mana ketika Imam dilantik tidak bisa dibedakan mana fihak 

yang menang dan mana fihak yang kalah. Maka, sesungguhnya syarat memulai 

pengangkatan Imam adalah adanya kekuatan dan hati manusia tidak mengarah kepada 

keberpihakan.” (Lihat Fadho’ihul Bathiniyyah: 176 – 177) 

AlAlAlAl----JuwainiJuwainiJuwainiJuwaini berkata: “Akan tetapi, orang yang membai’at itu disyaratkan harus orang 

yang pembai’atannya bermanfaat, baik dari segi kekuatan maupun kekuasaan.” (Al-Ghiyatsi: 

hal. 72) 

Baik AlAlAlAl----GhozaliGhozaliGhozaliGhozali maupun AlAlAlAl----JuwainiJuwainiJuwainiJuwaini, sama-sama berpendapat pemimpin bisa diangkat 

oleh satu orang. Berkata AlAlAlAl----GhozaliGhozaliGhozaliGhozali: “Pendapat yang kami pilih, satu orang cukup untuk 

membai’at seorang Imam.” (Fadhoihul Bathiniyah: tanpa halaman) 

AlAlAlAl----JuwainiJuwainiJuwainiJuwaini berkata: “Pendapat yang paling dekat dengan kebenaran adalah yang direstui 

oleh Qodhi Abu BakarQodhi Abu BakarQodhi Abu BakarQodhi Abu Bakar yang dinukil dari Syaikh kami, Abul HasanAbul HasanAbul HasanAbul Hasan, bahwa kepemimpinan 

dianggap sah dengan pembai’atan yang dilakukan satu orang dari Ahlul Halli wal  ‘Aqdi. 

Namun, pendapat yang kami sebutkan ini mensyaratkan keharusan adanya kekuatan. Maka 

ia berkata lagi: “Jika satu orang melakukan pembai’atan, yang orang itu memiliki cukup 
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banyak pengikut dan pendukung dan ditaati di kalangan kaumnya, dan bai’at yang ia 

lakukan menghasilkan manfaat seperti yang telah kami sebutkan, maka kepemimpinan itu 

sah.” (Al-Ghiyatsi: 72) 

Kesebelas: Kesebelas: Kesebelas: Kesebelas: Yang dijadikan ukuran adalah Bai’at mayoritas anggota Ahlul Halli wal ‘Aqdi, 

yang dengan keberadaan mereka maka persenjataan, kekuatan dan loyalitas ada.  Inilah 

pendapat Ibnu KholdunIbnu KholdunIbnu KholdunIbnu Kholdun (Lihat dalam Muqoddimah-nya), AnAnAnAn----NawaNawaNawaNawawiwiwiwi, Ibnu TaimiyahIbnu TaimiyahIbnu TaimiyahIbnu Taimiyah dan 

lain-lain –rohimahumulloh. 

Ibnu TaimiyahIbnu TaimiyahIbnu TaimiyahIbnu Taimiyah rohimahulloh berkata: “Abu BakarAbu BakarAbu BakarAbu Bakar menjadi Imam karena bai’at dari 

mayoritas shahabat yang merupakan pemegang kekuatan dan persenjataan. Sehingga 

ketidak ikut sertaan Sa‘ad bin UbaSa‘ad bin UbaSa‘ad bin UbaSa‘ad bin Ubaiiiidahdahdahdah rodliyallohu ‘anhu tidak begitu berpengaruh, sebab 

itu tidak mengurangi tujuan dari sebuah kepemimpinan. Karena tujuan kepemimpinan 

adalah adanya kekuatan dan kekuasaan yang dengan keduanya maslahat-maslahat 

kepemimpinan tercapai. Ini sudah tercapai dengan adanya persetujuan dari mayoritas 

sahabat. Maka, siapa yang mengatakan Abu BakarAbu BakarAbu BakarAbu Bakar menjadi imam hanya berdasarkan 

persetujuan satu orang, dua orang atau empat orang saja, padahal mereka bukan pemilik 

kekuatan dan persenjataan, maka ia telah keliru. Sebaliknya, orang yang berasumsi bahwa 

ketidak ikut sertaan satu, dua atau empat orang bisa mempengaruhinya, maka ia juga telah 

keliru.”  (Lihat Minhajus Sunnah: I/ 141) 

Telah kami sebutkan sebelumnya  perkataan Imam NawawiImam NawawiImam NawawiImam Nawawi ketika beliau membahas 

definisi Ahlul Halli wal ‘Aqdi. 

Pendapat ini adalah pendapat yang paling kuat dari semua pendapat, sebab didukung 

oleh dalil-dalil sebagaimana akan kami kemukakan sebentar lagi. Pendapat ini juga bisa 

dikembalikan kepada pendapat ketiga, maka renungkanlah. 

Untuk pendapat kesepuluh, ada sisi kekuatannya. Sayangnya ia terbantahkan oleh dua 

hal. Yang pertama bersifat parsial, yang kedua bersifat menyeluruh. 

Mengenai yang pertama, berdasarkan sebuah riwayat BukhoriBukhoriBukhoriBukhori (dalam kitab Hudud- Bab 

Merajam Wanita Yang Hamil Akibat Zina) dan lain-lain, mengenai Khutbah UmarUmarUmarUmar ketika ia 

mendengar ada seseorang berkata: “Seandainya UmarUmarUmarUmar meninggal dunia, aku akan membai’at 

si Fulan (sebagai pemimpin), bukankah pembai’atan Abu BakarAbu BakarAbu BakarAbu Bakar dilakukan mendadak?” 

begitu mendengar kata-kata ini UmarUmarUmarUmar marah dan berkata: “Sungguh ada orang yang 

mengatakan: ‘Seandainya UmarUmarUmarUmar meninggal dunia, aku akan membai’at si Fulan (sebagai 

pemimpin), bukankah pembai’atan Abu BakarAbu BakarAbu BakarAbu Bakar dilakukan mendadak?’ Memang, pembai’atan 

Abu BakarAbu BakarAbu BakarAbu Bakar mendadak, namun Alloh telah menjaga kaum Muslimin dari keburukannya, 

sedangkan di antara kalian tidak ada orang yang rela lehernya dikorbankan demi orang lain 

selain untuk Abu BakarAbu BakarAbu BakarAbu Bakar.  Ingat, jika ada seseorang membai’at orang lain tanpa musyawarah 

dari kaum Muslimin maka janganlah orang itu diikuti, demikian juga orang yang 

membai’atnya. Karena ia menipu dirinya sendiri dan menyodorkan dirinya untuk dibunuh.” 

Dalam riwayat ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwa UmarUmarUmarUmar menjadikan adanya 

musyawarah dari para cerdik pandai kaum Muslimin sebagai syarat sahnya bai’at, dan 

bahwasanya bai’at satu orang untuk satu orang tidak sah, kemudian sikap UmarUmarUmarUmar itu disetujui 
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oleh kaum Muslimin di masjid Rosullulloh shollallohu ‘alaihi wa sallam sehingga ini 

merupakan ijmak mereka. 

Adapun yang kedua: Bahwa pada umumnya kekuatan itu ada pada mayoritas Anggota 

Ahlul Halli wal ‘Aqdi. Jarang kekuatan itu ada pada satu orang saja. Dan syariat itu 

mengkaitkan berbagai hukum berdasarkan sesuatu yang umum, bukan yang jarang terjadi. 

Maka, syarat adanya persetujuan mayoritas anggota Ahlul Halli wal ‘Aqdi sesuai dengan 

kaidah Ushul. Dengan demikian jelaslah kuatnya pendapat kesebelas ini, Wallohu Ta‘ala 

A‘lam. 

Alloh telah memberi taufik kepada rekan-rekan kami dalam hilful Muthibin3 yang 

mewakili mayoritas Ahlul Halli wal ‘Aqdi di negeri ini. Dan Majelis Syuro Mujahidin masuk 

dalam kumpulan ini, mereka tergabung dari tujuh kelompok gerakan jihad, kesemuanya 

memiliki nama organisasi, pemimpin dan pasukan yang sudah dikenal. Tidak seperti kata 

sebagian bahwa kelompok-kelompok tersebut sebenarnya tidak ada4. Padahal, demi Alloh, 

tidak mungkin kami mengorbankan darah-darah kami, kemudian setelah itu kami berdusta 

kepada publik. 

Telah terjadi musyawarah yang melibatkan lebih dari 60 % tetua kabilah-kabilah Ahlus 

Sunnah di wilayah-wilayah Mujahidin berada. Kami melihat bagaimana sambutan dan 

kegembiraan mereka terhadap urusan ini, walhamdulillah. 

Kami juga berjuang mengajak mayoritas kelompok-kelompok Jihad untuk 

bermusyawarah dan berusaha bertemu langsung dengan mereka. Akan tetapi Alloh 

Mahatahu bahwa mereka tidak mengizinkan kami untuk itu karena alasan keamanan. 

Akhirnya, sudah menjadi kewajiban kami untuk membentuk pemilihan Ahlul Halli wal 

‘Aqdi sebatas yang bisa kami kumpulkan, di tengah situasi sulit ini. Maka, alhamdulillah, 

pengangkatan itu berhasil kami lakukan setelah mencurahkan segala upaya untuk 

mengumpulkan Ahlul Halli wal ‘Aqdi, segala puji bagi Alloh atas terlaksananya urusan ini. 

 

C. Rincian Penjelasan Metode Kedua Pengangkatan Imam (C. Rincian Penjelasan Metode Kedua Pengangkatan Imam (C. Rincian Penjelasan Metode Kedua Pengangkatan Imam (C. Rincian Penjelasan Metode Kedua Pengangkatan Imam (Penunjukan / Penunjukan / Penunjukan / Penunjukan / 

Wasiat Imam Kepada Seseorang SepeninWasiat Imam Kepada Seseorang SepeninWasiat Imam Kepada Seseorang SepeninWasiat Imam Kepada Seseorang Sepeninggalnyaggalnyaggalnyaggalnya))))    

Yaitu, Khalifah ketika masih hidup –baik dalam kondisi sakit atau sehat—menunjuk 

(berwasiat) kepada seseorang sebagai Khalifah sepeninggalnya. Oleh karena itu, metode ini 

disebut metode Al-‘Ahdu (penunjukkan, wasiat). 

Imam NawawiImam NawawiImam NawawiImam Nawawi berkata: “Mereka sepakat bahwa ketika khalifah mengalami tanda-tanda 

kematian, ia boleh menunjuk orang lain dan boleh juga tidak. Jika ia tidak melakukannya 

                                                
3
 Tentang istilah hilful muthibin ini Al Bukhori meriwayatkan hadits di dalam Al Adabul Mufrod dari ‘Abdur Rohman bin ‘Auf, 

bahwasanya Rosululloh shollallohu ‘alaihi wa sallam bersabda:  

ِهشدتم عع موِتمِحلْي الْف ِطمِبييفَن ،ِحا أُمأَنْ أَب ثَكُنهِلنَّأَ و يح مرالن ِمع 
Dahulu aku ikut bersama paman-pamanku dalam hilful muthibin, dan aku tidak ingin membatalkannya meskipun aku diberi unta 
merah. (Shohih Al Adabul Mufrod, no: 441) 
Dalam menerangkan hilful muthibin ini Ibnul Atsir mengatakan di dalam An Nihayah: “Dahulu pada masa Jahiliyah Bani Hasyim, 
Bani Zahroh dan Tamim berkumpul di rumah Ibnu Jud’an, lalu mereka meletakkan thiib (minyak wangi) di dalam sebuah mangkuk 
besar lalu mereka mencelupkan tangan mereka ke dalamnya. Lalu mereka berjanji untuk saling tolong-menolong dan membela 
orang yang terdholimi. Oleh karena itulah mereka dinamakan al muthibin.” -penerj. 
4 yang punya anggapan batil ini berasal dari kelompok sesat diantara-nya hizbut tahrir dan ikhwanul muslimin-ed. 
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berarti ia telah meneladani Nabi shollallohu ‘alaihi wa sallam, jika melakukannya berarti ia 

telah meneladani Abu BaAbu BaAbu BaAbu Bakarkarkarkar. Mereka semua sepakat bahwa khalifah bisa diangkat dengan 

wasiat Imam sebelumnya.” (Syarah Muslim: XII/ 205) 

AlAlAlAl----MawardiMawardiMawardiMawardi menyatakan adanya Ijmak tentang bolehnya pengangkatan Imam 

berdasarkan wasiat Imam sebelumnya. (Lihat Al-Ahkam As-Sulthoniyah: hal. 10), ia 

berdalil dengan penunjukkan Abu BakarAbu BakarAbu BakarAbu Bakar terhadap Umar radhiyallohu ‘anhuma dan kaum 

Muslimin menyetujuinya. Juga karena UmarUmarUmarUmar menunjuk 6 anggota Majelis Syuro dan kaum 

Muslimin menerimanya. Inilah inti perkataan AlAlAlAl----MawardiMawardiMawardiMawardi. 

Dalil lain yang menunjukkan bolehnya berwasiat adalah riwayat yang dibawakan 

Muslim dari hadits Aisyah radhiyallohu ‘anha ia berkata: “Rosululloh shollallohu ‘alaihi wa 

sallam berkata kepadaku: 

أَنا : متمن ويقُولُ قَاِئلٌادِعي ِلي أَباِك وأَخاِك حتى أَكْتب ِكتاباً، فَِإني أَخاف أَنْ يتمنى 
  ويأْبى اُهللا والْمؤِمنونَ ِإالَّ أَبا بكٍْر. أَولَى

“Panggillah ayah dan saudaramu agar kutulis surat wasiat. Karena aku khawatir kelak 

ada yang berangan-angan dengan mengatakan: Aku lah yang paling berhak (menjadi 

pemimpin), padahal Alloh dan orang-orang beriman tidak menghendaki selain Abu Bakar.” 

(HR. MuslimMuslimMuslimMuslim –Kitab Fadho’ilus Shohabah- Bab Min Fadho’ili Abi Bakr: 2387) 

Nabi shollallohu ‘alaihi wa sallam tidak memperhatikan suatu perkara kecuali 

menunjukkan perkara itu boleh. 

Masalah Pertama: FaktorMasalah Pertama: FaktorMasalah Pertama: FaktorMasalah Pertama: Faktor----Faktor Yang Mendorong Penegakan Daulah Islam IrakFaktor Yang Mendorong Penegakan Daulah Islam IrakFaktor Yang Mendorong Penegakan Daulah Islam IrakFaktor Yang Mendorong Penegakan Daulah Islam Irak    

Setelah menjelaskan definisi Daulah Islam dan kriteria penegakkannya, kini melakukan 

qiyas dan perbandingan menjadi dekat untuk dijangkau dan digunakan. Pembahasan yang 

akan kita angkat akan mengkaji seputar pengalaman merintis Jihad di zaman sekarang, 

pengalaman jihad di Irak, yang pengalaman ini mesti direnungi agak lama oleh setiap orang 

yang terjun dalam kancah perjuangan Islam. Pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari 

pengalaman ini bisa memberikan pengaruh dalam program-program perencaan jihad 

dengan bentuk yang indah namun realistis, cara pandang dan berfikirnya akan sedikit lebih 

produktif, serius tapi riil. Itu dibuktikan dengan kondisi yang tengah kami alami sekarang; 

sejak pecah perang Irak selama tiga tahun lebih sedikit, Mujahidin sudah berhasil 

memproklamirkan berdirinya Daulah Islam di bumi Irak. Ini tak lepas dari terjadinya 

akselerasi cukup unik dan penting pada tataran pelaksanaan jihad dalam poros-poros 

militernya, administrasinya, media informasinya, dan pengaruh politiknya. Dan semua ini 

semata-mata menggambarkan karunia dan perhatian Alloh Sang Pencipta –Azza wa Jalla, 

hidayah dan taufik yang agung terhadap Kelompok yang diberkahi ini.  

Setelah memaparkan gambaran tadi, target kita sekarang adalah mengetahui fakta-fakta 

penting didukung kaidah Syar‘i (berupa bukti dan dalil-dalil) yang akan menjadi landasan 

berdirinya proyek Daulah Islam Irak. Itulah yang menjadi pemicu tegaknya sebuah Daulah 

Islam pada segolongan manusia di negeri Irak, maksud saya anggota Majelis Syuro 
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Mujahidin –semoga Alloh memudahkan mereka terhadap segala kebaikan dan menjadikan 

kemenangan melalui tangan mereka—. 

1. Majelis Syuro Mujahidin Memiliki Keunggulan Kekuatan Dan Sen1. Majelis Syuro Mujahidin Memiliki Keunggulan Kekuatan Dan Sen1. Majelis Syuro Mujahidin Memiliki Keunggulan Kekuatan Dan Sen1. Majelis Syuro Mujahidin Memiliki Keunggulan Kekuatan Dan Senjata Dalam Skala jata Dalam Skala jata Dalam Skala jata Dalam Skala 

Cukup Besar Untuk Mengkontrol Wilayahnya.Cukup Besar Untuk Mengkontrol Wilayahnya.Cukup Besar Untuk Mengkontrol Wilayahnya.Cukup Besar Untuk Mengkontrol Wilayahnya.    

Ini merupakan fakta situasi yang terbentuk secara “paksa” akibat terjadinya perang 

melawan tentara Salibis dan kaum Murtaddin di Irak. Maka, setelah Alloh ‘Azza wa Jalla 

memberi taufik kepada hamba-hamba-Nya yang mau berjihad untuk mengangkat senjata 

dan terjun langsung ke medan jihad dan pertempuran, Alloh muliakan mereka dengan 

memberikan Tamkin dan posisi yang kuat di banyak daerah dan wilayah. Ini merupakan 

hasil yang sudah sewajarnya dimiliki Mujahidin setelah mereka berperang dan teguh dalam 

peperangan tersebut. Alhasil, terbentang di hadapan mereka area wilayah yang sangat luas 

sebagaimana telah kami singgung sebelumnya, terwujud pada diri mereka makna kekuatan 

dan pertahanan hakiki yang mereka miliki di berbagai wilayah. Selanjutnya, otomatis 

kendali kekuasaan di wilayah-wilayah yang dikuasai menjadi milik mereka, kemudian 

mereka menjadi penentu keputusan pertama.  

Mereka juga berhasil mewujudkan sistem persenjataan dan pertahanan yang menjadi 

pilar penegak sebuah negara dan pemerintahan. Sebab simbol utama penegakkan Daulah 

Islam adalah munculnya kekuasaan, sifat-sifat kepemimpinan dan senjata. Dalilnya adalah: 

 وأَمروا ِبالْمعروِف ونهوا عِن الَِّذين ِإن مكَّناهم ِفي الْأَرِض أَقَاموا الصلَاةَ وآتوا الزكَاةَ
  الْمنكَِر وِللَِّه عاِقبةُ الْأُموِر

“(yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, 

niscaya mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan 

mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Alloh-lah kembali segala urusan.” (QS. 

Al-Hajj: 41) 

AlAlAlAl----QuthubiQuthubiQuthubiQuthubi berkata (dalam Tafsir-nya: IV/ 49): 

“Di sini Alloh menjadikan Amar Makruf Nahi Mungkar sebagai pembeda antara orang-

orang beriman dan munafik. Ini menunjukkan bahwa sifat paling khusus orang beriman 

adalah Amar Makruf Nahi Munkar yang puncaknya adalah mengajak kepada Islam dan 

berperang untuk itu. Kemudian, Amar Makruf Nahi Munkar tidak selayaknya dibebankan 

kepada semua orang, namun yang melaksanakannya adalah penguasa. Sebab penegakan 

hudud diserahkan kepadanya, hukum ta‘zir dikembalikan kepada pendapatnya, termasuk 

memenjarakan dan membebaskan serta membuang dan mengasingkan orang. Maka, 

hendaknya di setiap negeri diangkat seorang lelaki sholeh, kuat, berilmu dan terpercaya, 

yang memerintahkan dengan itu dan menegakkan hudud sesuai tuntunannya tanpa 

menambah sedikit pun.” 

Abu `sAbu `sAbu `sAbu `s----Su‘udSu‘udSu‘udSu‘ud berkata (VI/ 109): 

“Firman Alloh: Orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka 

bumi, niscaya mereka mendirikan shalat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang 

ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar, adalah pensifatan Alloh Azza wa Jalla 
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terhadap orang-orang yang terusir dari kampung halamannya, bahwa kelak mereka akan 

berkelakuan baik ketika Alloh menjadikan mereka berkuasa di muka bumi dan memberikan 

kendali hukum kepada mereka.” 

Ayat-ayat mulia di atas mengisyaratkan salah satu tanda lahirnya Daulah Islam, yaitu 

Tamkin yang tegak di atas pondasi tegaknya kekuasaan dan kekuatan yang mampu memberi 

tekanan di muka bumi. Tanda ini menjadi penyebab pasti lahirnya Daulah Islam dalam 

kehidupan nyata, dengan sifat-sifat kepemimpinannya dan syiar-syiarnya yang jelas seperti 

disebutkan dalam perkataan AlAlAlAl----QurthubiQurthubiQurthubiQurthubi tadi, yaitu menegakkan hudud, menjalankan 

pengadilan, dan Amar Makruf Nahi Mungkar yang merupakan hakikat agama. Kalau bukan 

karena sebelumnya terjadi Tamkin dan kekuatan, sifat-sifat munculnya sebuah negara tidak 

memiliki faedah berarti. 

2. Alloh ta‘ala berfirman: 

 لَفختا اسِض كَمم ِفي الْأَرهِلفَنختساِت لَياِلحِملُوا الصعو وا ِمنكُمنآم الَِّذين اللَّه دعو
الَِّذين ِمن قَبِلِهم ولَيمكِّنن لَهم ِدينهم الَِّذي ارتضى لَهم ولَيبدلَنهم من بعِد خوِفِهم أَمناً 

عالْفَاِسقُونَي مه لَِئكفَأُو ذَِلك دعب ن كَفَرمئاً ويِركُونَ ِبي ششِني لَا يوندب  
“Alloh telah berjanji kepada orang-orang yang beriman diantara kaian dan mengerjakan 

amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di 

bumi, sebagaimana Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya 

untuk mereka, dan Dia benar-benar akan merobah (keadaan) mereka, sesudah mereka 

berada dalam ketakutan menjadi aman sentausa. Mereka tetap menyembah-Ku dengan tiada 

mempersekutukan sesuatu apapun dengan Aku. Dan barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah 

(janji) itu, maka mereka itulah orang yang fasik.” (QS. An-Nur: 55) 

Dalam ayat ini Alloh ta’ala menjadikan Tamkin di muka bumi dan terlihatnya syiar-

syiar agama sebagai pertanda datangnya kekuasaan, yang muncul dengan 

tersempurnakannya shulthon dan terlihatnya simbol-simbol negara yang berkuasa di 

wilayah tersebut, di manapun dan sebesar apapun. 

3. Alloh Ta‘ala berfirman : 

  من خاف مقَاِمي وخاف وِعيِدولَنسِكننـكُم اَألرض ِمن بعِدِهم ذَِلك ِل
“Dan Kami pasti akan menempatkan kamu dinegeri-negeri itu sesudah mereka.Yang 

demikian itu (adalah untuk) orang-orang yang takut (akan menghadap) kehadirat-Ku dan 

yang takut kepada ancaman-Ku". (QS. Ibrohim: 14) 

Penempatan di muka bumi adalah: Tamkin di atasnya dan penyerahan bumi tersebut 

kepada mereka, seperti firman Alloh: 

مهارِديو مهضأَر ثَكُمرأَوو  
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“Dan Dia mewariskan kepada kamu tanah-tanah dan rumah-rumah mereka…” (QS. Al-

Ahzab: 27) 

Obyek perkataan (khithob) dalam firman Alloh:  

ـكُمنِكنسلَنو 

“Dan Kami pasti akan menempatkan kamu…”  

adalah para Rosul dan orang-orang yang beriman kepada mereka. Maka, tidak mesti 

Alloh menempatkan para Rosul di negeri musuhnya, namun cukup Rosul itu memiliki 

kekuasaan di atas negeri tersebut dan yang menempatinya adalah orang-orang beriman; 

sebagaimana Alloh memberikan Tamkin kepada Rosululloh di Mekkah dan tanah Hijaz 

yang setelah negeri ini ditaklukkan yang mendiami adalah orang-orang beriman. Artinya, 

kemenangan dan keunggulan merupakan pertanda berkuasanya para Rosul dan orang-orang 

beriman yang menyertai mereka atas bumi tersebut dan mereka memiliki otoritas untuk 

memberlakukan syariat Alloh sebagai hukum di atasnya. 

4. Alloh Ta‘ala berfirman: 

وأَورثْنا الْقَوم الَِّذين كَانواْ يستضعفُونَ مشاِرق اَألرِض ومغاِربها الَِّتي باركْنا ِفيها 
وتمت كَِلمت ربك الْحسنى علَى بِني ِإسراِئيلَ ِبما صبرواْ ودمرنا ما كَانَ يصنع ِفرعونُ 

مو همقَوونَوِرشعواْ يا كَان  
“Dan Kami wariskan kepada kaum yang telah tertindas itu, negeri-negeri bagian timur 

bumi dan bagian baratnya yang telah Kami beri berkah padanya. Dan telah sempurnalah 

perkataan Robbmu yang baik (sebagai janji) untuk Bani Israil disebabkan kesabaran mereka. 

Dan Kami hancurkan apa yang telah dibuat Fir'aun dan kaumnya dan apa yang telah 

dibangun mereka.” (QS. Al-A‘rof: 137) 

Ayat ini berbicara tentang Tamkin  yang diperoleh Bani Israil pasca tewasnya Fir‘aun, 

yang mana ciri Tamkin itu adalah mewarisi bumi dan berkuasa di atasnya. Itulah Tamkin 

yang Alloh kehendaki menjadi milik mereka dengan masyi’ah dan qodrat-Nya. 

 ،ناِرِثيالْو ملَهعجنةً وأَِئم ملَهعجنِض وا ِفي الْأَرِعفُوضتاس نلَى الَِّذيع نمأَنْ ن دِرينو
  ونمكِّن لَهم ِفي اَْألرِض ونِري ِفرعونَ وهامانَ وجنودهما ِمنهم ما كَانوا يحذَرونَ

“Dan Kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi (Mesir) 

itu dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang 

mewarisi (bumi), dan akan Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi dan akan 

Kami perlihatkan kepada Fir'aun dan Haman beserta tentaranya apa yang selalu mereka 

khawatirkan dari mereka itu.” (QS. Al-Qoshosh: 5-6) 

Tamkin ini terjadi setelah Bani Israil meraih kemenangan, menampakkan kekuatan dan 

berkuasa di atas bumi. 
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5. Perbuatan Nabi shollallohu ‘alaihi wa sallam dan para shahabatnya yang mulia 

ketika menegakkan Daulah Islam pertama di Madinah yang sebelumnya hanya sepetak 

tanah yang kecil di muka bumi.  

Daulah itu terbentuk hanya dengan adanya keunggulan lahiriyah dan adanya sejumlah 

orang, adanya kaum Anshor dan pengikut yang dengan keberadaan mereka terbentuklah 

kekuatan, kemenangan dan kekuasaan yang nyaris sempurna di area tanah tersebut, 

walaupun kecil, dan walaupun kekuasaan itu masih kurang sempurna.  

Maka, kalau kita kaji fase yang mengiringi berdirinya Daulah Nubuwwah, akan terlihat 

jelas bahwa Daulah itu dibangun atas jerih payah sekelompok kaum Anshor dan para 

pengikut Nabi yang mereka berhasil meraih Syaukah di dalam negerinya sendiri setelah 

mereka melengkapi diri dengan senjata dan kekuatan.  

Ibnul Ibnul Ibnul Ibnul QoyyimQoyyimQoyyimQoyyim berkata di dalam Zadul Ma‘ad:  

“Dari JabirJabirJabirJabir: Bahwasanya selama 10 tahun di Mekkah Nabi shollallohu ‘alaihi wa sallam 

mendatangi orang-orang di rumah-rumah mereka, di Mawasim, di Majanah, di ‘Ukadz, 

beliau mengatakan: “ 

ةُ ؟ منالْج لَهو ،يباالَِت رلِّغَ ِرسى أُبتح ِنيرصني نم ،ِنيِويؤي ن    

Siapa yang mau memberiku tempat perlindungan? Siapa yang mau membelaku sehingga 

aku bisa menyampaikan risalah Robbku, kemudian dia mendapat Surga?”  

Maka beliau tidak mendapat satu orang pun yang mau membela dan memberinya 

tempat perlindungan. Sampai-sampai ada orang yang pergi dari Mudhor atau Yaman ke 

tempat familinya, lalu kaumnya mengatakan kepadanya: “Hati-hatilah dengan seorang 

pemuda Quraisy, jangan sampai ia menyesatkanmu.” Sementara Nabi shollallohu ‘alaihi wa 

sallam terus berkeliling kepada tokoh-tokoh mereka untuk mendakwahi mereka kepada 

Alloh ‘Azza wa Jalla, tetapi mereka justeru menuding beliau dengan jari-jari mereka. Sampai 

akhirnya Alloh mengirim kami dari kota Yatsrib, ketika ada seorang lelaki dari kami yang 

mendatangi beliau dan beriman kepadanya, beliau membacakan Al-Quran kepadanya, 

setelah itu ia kembali kepada keluarganya dan mereka masuk Islam lantaran keislamannya, 

sampai tidak tersisa satu rumah kaum Anshor pun kecuali di dalamnya terdapat sekelompok 

kaum Muslimin yang menampakkan keislamannya terang-terangan.  

Kemudian Alloh mengirim kami, kami berunding dan berkumpul, kami mengatakan: 

“Sampai kapan Rosululloh dalam kondisi terusir di gunung-gunung Mekkah dan 

ketakutan.” Akhirnya kami mendatangi beliau di Musim Haji, lalu beliau menjanjikan 

pertemuan dengan kami untuk berbai’at di Aqobah. Maka ketika itu, paman beliau, AbbasAbbasAbbasAbbas, 

berkata: “Wahai keponakanku, aku tidak mengenal siapa orang-orang yang datang 

kepadamu ini. Sungguh aku mengerti tentang penduduk Yatsrib.” 

Kemudian kami berkumpul di sekeliling beliau satu orang dan dua orang. Ketika AbbasAbbasAbbasAbbas 

melihat wajah-wajah kami, ia berkata: “Mereka adalah kaum yang tidak kita kenal, mereka 

orang-orang baru.”  

Maka kami katakan: “Wahai Rosululloh, atas apa kami berbai’at kepadamu?” 
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Rosululloh shollallohu ‘alaihi wa sallam bersabda:  

تباِيعوِني علَى السمِع والطَّاعِة، ِفي النشاِط والْكَسِل، وعلَى النفَقَِة ِفي الْعسِر والْيسِر 
وعلَى اَْألمِر ِبالْمعروِف والنهِي عِن الْمنكَِر، وعلَى أَنْ تقُولُوا ِفي اِهللا، الَتأْخذُكُم لَومةُ 
 كُمفُسأَن هنَ ِمنوعنما تِمم ِنيوعنمتو ،كُملَيع تِإذَا قَِدم ِنيورصنلَى أَنْ تعالَِئٍم، و

اجوأَزةُونالْج لَكُمو اَءكُمنأَبو كُم 

“Hendaknya kalian berbai’at kepadaku untuk mendengar dan taat dalam kondisi 

bersemangat atau malas, dan berinfak baik dalam kondisi sulit atau mudah, dan beramar 

makruf nahi mungkar, dan hendaknya kalian berkata-kata karena Alloh; tidak takut celaan 

orang yang mencela, dan hendaknya kalian menolongku ketika aku datang kepada kalian, 

dan kalian melindungiku sebagaimana kalian melindungi diri kalian, isteri-isteri dan anak-

anak kalian. Setelah itu kalian akan mendapatkan surga.” 

Maka kami pun berbai’at kepada beliau, As‘ad bin ZarorohAs‘ad bin ZarorohAs‘ad bin ZarorohAs‘ad bin Zaroroh mengambil tangan beliau, dia 

adalah orang termuda dari ke-70 orang ini. Setelah itu ia berkata: “Tunggu sebentar, wahai 

penduduk Yatsrib. Sungguh kita tidak menempuh beratnya perjalanan kecuali karena kita 

tahu bahwa beliau benar-benar utusan Alloh. Dan pengusiran beliau pada hari ini (oleh 

kaumnya) berarti kita memisahkan diri dari seluruh bangsa Arab, orang-orang terbaik kita 

akan terbunuh, dan kita akan dikalungi pedang. Maka, hendaknya kalian bersabar 

menanggungnya lalu ambillah pahala kalian di sisi Alloh, atau jika kalian menyembunyikan 

rasa takut di dalam hati kalian, biarkanlah ia, sesungguhnya itu lebih memaafkan kalian di 

sisi Alloh.” 

Mereka berkata: “Wahai As‘adAs‘adAs‘adAs‘ad, bentangkanlah tanganmu. Demi Alloh, kami tidak akan 

meninggalkan bai’at ini dan tidak meminta dibatalkan.” Maka kami berdiri 

menghampirinya satu demi satu, lalu beliau mengambil sumpah dan syarat dari kami 

dengan jaminan Surga.” 

Dari perkataan JabirJabirJabirJabir ini terlihat jelas bahwa orang-orang Yatsrib yang menolong Nabi 

shollallohu ‘alaihi wa sallam dan berbai’at kepada beliau untuk menegakkan Islam dan 

membela dakwahnya tidak lebih dari 70 orang. Dengan 70 orang ini tercapai kriteria 

kemenangan dan kekuatan, sebab kelompok ini bersenjata dan memberikan sumpah untuk 

berperang melindungi Nabi shollallohu ‘alaihi wa sallam dari serangan musuh-musuh 

Dakwah Islam.   

Akhirnya, kekuasaan berhasil diraih Nabi shollallohu ‘alaihi wa sallam di Madinah 

karena ada kekuatan dari sekelompok penduduk Yatsrib ini. Padahal kalau diamati, 

mayoritas mereka bukan termasuk pemuka-pemuka terkenal, seperti dituturkan Abbas 

sebagai orang yang faham tentang penduduk Yatsrib dan tokoh-tokohnya: “Wahai 

keponakanku, aku tidak mengenal siapa orang-orang yang datang kepadamu ini. Sungguh 

aku adalah orang yang mengenali penduduk Yatsrib.” 

Dan ketika AbbasAbbasAbbasAbbas melihat wajah-wajahnya, ia berkata: “Mereka adalah kaum yang tidak 

kita kenal, mereka orang-orang baru.”  
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Maka, kekuatan dan kemenangan tidak disyaratkan harus berada di tangan orang-orang 

tertentu atau tokoh-tokoh yang populer. Sebab kelompok yang menegakkan Daulah Islam 

pertama mayoritas adalah orang-orang baru yang tidak populer, sebagaimana dikatakan 

AbbasAbbasAbbasAbbas kepada Nabi shollallohu ‘alaihi wa sallam. 

Mujahidin Irak hari ini berhasil mengkontrol sebidang tanah yang –atas karunia 

Alloh—memiliki luas berkali lipat dibandingkan luas wilayah tempat Nabi shollallohu 

‘alaihi wa sallam mendirikan Negara pertamanya. Maka alasan syar‘i penegakkan Daulah di 

sini terpenuhi karena kesamaan alasan ditegakkannya Daulah Islam pertama, yaitu Tamkin 

di sebidang tanah yang luasnya bahkan melebihi tempat tumbuhnya Daulah Islam pertama. 

AsAsAsAs----SarkhosiSarkhosiSarkhosiSarkhosi berkata di dalam Al-Mabsuth (X/ 114): “Dan dari Abu YusufAbu YusufAbu YusufAbu Yusuf dan 

MuhammadMuhammadMuhammadMuhammad (bin Albin Albin Albin Al----HasanHasanHasanHasan) rohimahumallohu ta‘ala disebutkan: Jika penduduk suatu negeri 

unggul dengan hukum-hukum syirik, maka negerinya adalah negeri Harbi, sebab suatu 

tempat itu dinisbatkan kepada kita –kaum Muslimin— atau kepada mereka berdasarkan 

kekuatan dan keunggulan. Maka, setiap daerah yang di sana hukum Syirik unggul, berarti 

kekuatan di situ dikuasai oleh orang-orang musyrik, sehingga statusnya adalah Darul Harbi. 

Sedangkan setiap wilayah yang hukum Islam unggul, maka kekuataannya berarti di tangan 

kaum Muslimin.” 

Ini menunjukkan bahwa Manath hukum suatu negara tergantung kepada siapa yang 

menguasai, status hukum negeri itu sekedar mengikuti manath ini. Karena orang kafir pasti 

akan menggunakan hukum-hukum orang kafir sebagaimana orang Muslim akan 

menggunakan hukum-hukum Islam, sebab kalau tidak berarti ia kafir.  

Menjelaskan manaath ini, Ibnu HazmIbnu HazmIbnu HazmIbnu Hazm rahimahulloh berkata: “Karena negeri itu 

dinisbatkan kepada orang yang menguasai, memerintah dan memilikinya.” (Lihat Al-

Muhalla: XI/ 200) 

Ditambah lagi tidak ada nash Syar‘i, baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah, yang 

meletakkan batasan luas tertentu bagi suatu negeri yang hendak ditegakkan Daulah Islam di 

atasnya. Tidak ada kriteria selain yang kami sebutkan yang kesemuanya bergantung kepada 

tamkin dan unggulnya kekuatan Syariat secara nyata. Siapa yang membuat batasan tertentu, 

membatasi jumlah dan luas wilayah, atau kriteria tambahan selain dari yang kami sebutkan 

tadi, berarti ia telah berbuat bid‘ah dalam agama Alloh tanpa landasan. Sebab yang dijadikan 

landasan dalam hal itu adalah nash, sementara sejauh pengetahuan kami nash yang 

menyatakan pembatasan itu tidak ada.  

Kecuali jika dikatakan bahwa ketika Nabi shollallohu ‘alaihi wa sallam menegakkan 

Daulah Islam pertamanya di Madinah, beliau menjadikan luas Madinah sebagai batas, 

sehingga kita harus berpatokan dengan ukuran tersebut.  

Tetapi dapat kami katakan: Tindakan Nabi saja di sini tidak cukup untuk meletakkan 

batasan Syar‘i, sebab luas tersebut beliau capai secara kebetulan. Seandainya tegak Daulah 

Nubuwwah di selain Madinah yang luasnya lebih kecil atau lebih lebar, tentu itu akan tetap 

berlaku tanpa bertabrakan dengan prinsip Syariat atau menyelisihi nashnya. 

AsAsAsAs----SarkhosiSarkhosiSarkhosiSarkhosi berkata di dalam Al-Ushul (II/ 98): “Ulama kami –rahimahumulloh—

mengatakan bahwa tindakan Nabi shollallohu ‘alaihi wa sallam yang dilakukan dalam 
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rangka menjelaskan isi Al-Quran di suatu tempat atau waktu, maka penjelasan itu berupa 

tindakan beliau dan sifat-sifatnya ketika melakukannya. Adapun tempat dan waktu, maka 

tidak menjadi syarat dalam penjelasan.” 

Dan harus diingat, bahwa Pemerintahan Islam Madinah ketika itu belum sempurna, 

sebab Madinah masih berupa wilayah luas yang menjadi basis kelompok-kelompok yahudi 

yang juga memiliki kekuatan militer dan ekonomi yang tidak bisa diremehkan di dunia 

Arab. Ditambah adanya musuh-musuh yang selalu mengincar dakwah Islam dan para 

pengikutnya, baik dari dalam maupun luar Madinah. Kemudian pemerintahan itu 

berangsur-angsur sempurna dan meluas setelah disyariatkannya jihad yang memberi 

dorongan kekuatan dan kekuasaan signifikan bagi Negara Muslim baru ini untuk 

mengkokohkan pilar dan pondasinya. 

Abul Ma‘ali AlAbul Ma‘ali AlAbul Ma‘ali AlAbul Ma‘ali Al----JuwainiJuwainiJuwainiJuwaini berkata di dalam Ghiyatsul Umam (56): “Landasan 

kepemimpinan adalah keunggulan sistem pertahanan serta banyaknya senjata dan kekuatan 

tempur, semua ini tidak ada pada diri orang yang tidak ditaati.” 

Catatan:Catatan:Catatan:Catatan:    

Majelis Syuro Mujahidin memperoleh dukungan mayoritas yang tidak bisa kami 

sebutkan dukungannya secara terbuka demi menghindari tekanan aliansi Salibis-Murtaddin. 

Ini termasuk fakta terselubung yang tidak tersentuh media informasi dan stasiun-stasiun 

televisi.  Pada dasarnya jalinan hubungan Majelis Syuro sangat luas, kami yang 

bersinggungan langsung dengan realita semakin memastikan adanya wilayah luas bagi 

Majelis Syuro untuk menyebar dan berkuasa yang  terbentang di antara bermacam-macam 

kabilah Irak, yang berbeda-beda payungnya dan memiliki kedudukan-kedudukan yang 

tinggi.  

Tetapi, umumnya mereka tidak bisa terang-terangan memberikan dukungan dan 

bantuannya karena pertimbangan keamanan, terutama menghindari serangan pasukan 

Penjajah Amerika dan Pemerintahan Murtad yang menjadi kaki tangannya. Akibatnya 

kebanyakan lebih memilih berhati-hati dengan memberikan bantuan secara diam-diam, 

atau mendukung dan menunggu saat yang tepat menyatakan dukungannya, setelah itu tidak 

merahasiakan bantuan dan dukungan diam-diamnya selama ini terhadap saudara-

saudaranya di Majelis Syuro.  

Inilah alasan untuk mengatakan bahwa kedudukan Majelis Syuro sangat 

diperhitungkan, terus mengalami peningkatan dan berpengaruh dalam diri berbagai 

kelompok masyarakat. Itulah yang membentangkan jalan bagi Majelis Syuro untuk 

memegang kendali kekuasaan dalam proyek penegakkan Daulah, karena Majelis memiliki 

banyak pendukung dan pengikut serta menguasainya dengan kekuatan dan pertahanan, 

seperti telah kami singgung tadi. 

2. Majelis Syuro Mujahidin Adalah Contoh Persatuan Dan Sikap Tolong Menolong2. Majelis Syuro Mujahidin Adalah Contoh Persatuan Dan Sikap Tolong Menolong2. Majelis Syuro Mujahidin Adalah Contoh Persatuan Dan Sikap Tolong Menolong2. Majelis Syuro Mujahidin Adalah Contoh Persatuan Dan Sikap Tolong Menolong    

Tidak salah jika kami katakan bahwa Majelis Syuro Mujahidin Irak adalah teladan yang 

bisa ditiru dalam kerjasama Ahlul Halli wal ‘Aqdi dan persatuan anggotanya. Di tengah 

berjalannya pertempuran melawan tentara Salibis dan kroninya, Majelis memiliki peran 

merintis dengan baik penyatuan Mujahidin, penyatuan barisan mereka dan membantu 
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memberi masukan dalam keputusan-keputusan yang mereka ambil. Sehingga, berbagai 

perkumpulan, organisasi, dan batalyon tempur, bergabung menjadi satu pasukan dengan 

satu Komando Pusat dan Dewan Konsultasi tertata di bawah pengawasan Syar‘i dan prinsip-

prinsip fikih Islam yang mengarahkannya kepada ruang sangat besar dari sisi mengalirnya 

bantuan, ketertiban rencana operasi-operasi militer, perbaikan pengaturan administrasi, di 

atas wilayah yang luas dan di dalam sebuah struktur organisasi yang besar.  

Dengan kondisi seperti ini, Majelis Syuro menjadi pemegang “kata pertama” –atas 

karunia Alloh—di mayoritas wilayah Irak dan daerah-daerah yang bergolak.  

Jadi, Majelis Syuro beranggotakan para pembesar dan tokoh Islam yang didengar 

suaranya, yang memiliki pengaruh luas di kalangan kabilah maupun pengikutnya, serta 

orang-orang berpengalaman dalam bidang militer dan pertempuran, dan barisan para 

Masyayikh, para Qodhi, para Penuntut ilmu, para Dai dan orang-orang yang memiliki 

berbagai keahlian berbeda-beda.  

Maka sebenarnya Majelis Syuro adalah percontohan yang jelas tentang siapa itu Ahlul 

Halli wal ‘Aqdi. Merekalah tokoh-tokoh kaum Muslimin yang menjadi tumpuan berbagai 

masalah, sebab mereka memegang kekuatan, persenjataan dan pertahanan.  

Dalil mengenai ini adalah perbuatan para shahabat radhiyallohu ‘anhum ketika mereka 

mengangkat UtsmanUtsmanUtsmanUtsman sebagai Khalifah. Ia diangkat melalui dewan penasehat yang menjadi 

tumpuan berbagai masalah rumit. Kemudian mereka semua sepakat mengangkat UtsmanUtsmanUtsmanUtsman 

sebagai Khalifah setelah UmarUmarUmarUmar radhiyallohu ‘anhu. 

AlAlAlAl----MawardiMawardiMawardiMawardi berkata di dalam Al-Ahkam As-Sulthoniyah (hal. 13): “Kemudian Utsman Utsman Utsman Utsman 

bin ‘Affanbin ‘Affanbin ‘Affanbin ‘Affan dibai’at. Dewan Syuro yang dianggota-i mereka yang layak diangkat dan 

disepakati sebagai pemimpin merupakan prinsip dasar dalam masalah keharusan membai’at 

Imam oleh sejumlah orang tertentu, yang salah satu dari mereka akan diangkat sebagai 

Imam oleh anggota Ahlul Halli wal ‘Aqdi lainnya. Maka tidak ada bedanya dalam Majelis 

Syuro, apakah terdiri dari dua orang atau lebih, selagi mereka berada dalam jumlah 

tertentu.”  

Kalau kita perhatikan sifat-sifat Majelis Syuro dan hakikatnya secara lebih teliti, tentu 

akan kita temukan bahwa ia sesuai dengan syarat dan sifat-sifat Ahlul Halli wal ‘Aqdi yang 

sah, kalau tidak kita katakan tidak ada Ahlul Halli wal ‘Aqdi di zaman sekarang selain 

Majelis ini. 

AlAlAlAl----MawardiMawardiMawardiMawardi berkata di dalam Al-Ahkam As-Sulthoniyah (hal. 6): 

“Adapun orang-orang yang berhak memilih, syarat-syarat yang dibenarkan ada tiga: 

Sifat Adil (‘adalah) berikut semua syaratnya, kedua adalah ilmu yang akan menghantarkan 

kepada pengetahuan mengenai siapa yang berhak menerima tugas kepemimpinan sesuai 

syarat-syaratnya yang benar, dan ketiga adalah kecermatan dan sifat bijaksana yang 

keduanya akan menghantarkan untuk memilih orang yang paling baik menjadi pemimpin, 

paling lurus dan paling faham dalam mengatur berbagai maslahat.” 

AlAlAlAl----QolqosyanQolqosyanQolqosyanQolqosyan di berkata di dalam Ma’aatsirul Anaaqoh (I/ 42): 
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“Kedelapan –dan ini yang paling benar menurut pengikut kami dari Madzhab Syafi‘i—

bahwa kepemimpinan diangkat oleh mereka yang bisa hadir dalam pembai’atan di tempat 

tersebut, yaitu para Ulama, para pemuka dan tokoh masyarakat yang memiliki sifat-sifat 

kelayakan bersaksi. Bahkan, kalau Ahlul Halli wal ‘Aqdi bergantung kepada satu orang yang 

ditaati, itu sudah cukup.” 

Abul Ma‘ali AlAbul Ma‘ali AlAbul Ma‘ali AlAbul Ma‘ali Al----JuwainiJuwainiJuwainiJuwaini berkata di dalam Ghiyatsul Umam (hal. 59): 

“Adapun jika ada seseorang yang sangat dihormati dan berkedudukan tinggi, kemudian 

ada bai’at dari dirinya karena kemaslahatan rahasianya, kemudian penyebab ini diperkuat 

dengan adanya persenjataan yang besar, maka dalam kondisi ini saya sama sekali tidak 

melihat kepemimpinannya itu dibatalkan.” 

Jika demikian halnya, maka Majelis Syuro adalah yang paling berhak mengangkat Imam, 

mengumumkan berdirinya Daulah dan memegang kendali serta mengurusnya. Perkataan 

para Ulama tadi menetapkan dibenarkannya satu orang yang dihormati membai’at untuk 

orang yang layak memimpin, dengan itu kepemimpinan kuat dan pilar-pilarnya semakin 

menghunjam. Lalu bagaimana dengan Majelis kami yang dipenuhi oleh orang-orang 

semacam itu, yaitu pemuka-pemuka Kaum Muslimin dan orang-orang terbaiknya yang 

turut mendanai, berjihad, berkorban dan memberikan andil yang baik? 

Orang adil yang mengamati Majelis Syuro dan sepak terjangnya yang baik akan 

mengetahui secara yakin bahwa anggota-anggotanya adalah orang-orang adil sesuai 

persyaratan menjadi Ahlul Halli wal ‘Aqdi yang memiliki kewenangan mengangkat seorang 

Imam. Bahkan, jika sifat adil itu sekedar kerelaan mereka untuk berjihad melawan serangan 

tentara Salibis dan pembantu-pembantunya yang murtad, membuyarkan konspirasi dan 

program yang mereka canangkan di Kawasan, tentu itu sudah cukup. Lalu bagaimana jika 

mereka juga merupakan orang-orang yang bagus pemahaman agama dan syariatnya, para 

pembela Tauhid dan dai-dai yang menyerukan Sunnah? 

Demikianlah, dan satu hal yang tidak akan dilupakan sejarah, bahwa Majelis Syuro –

seperti sudah dimaklumi—dibentuk atas prinsip Syuro dan saling tukar keahlian dan 

pengalaman, dan mewujudkan aliansi  yang selama ini hilang yaitu bekerjasama sesuai 

tuntunan Syariat Islam yang sangat jarang terjadi dalam kondisi-kondisi sulit seperti yang 

menimpa Irak dan rakyatnya sekarang.  

Dan baru beberapa langkah Majelis Syuro ini berjalan, ia sudah bisa mengumumkan di 

hadapan seluruh manusia seruan luhurnya kepada pemuka-pemuka Muslim di Irak, sejak 

dari Ulama, tokoh-tokoh, pemimpin-pemimpin Jihad, dan berbagai element masyarakat, 

untuk bergabung di dalam Majelis yang diberkahi ini. Itu menguatkan apa yang pernah 

dikatakan oleh Syaikh yang cerdas, Komandan yang gagah berani, Syaikh Kami, Kekasih 

kami, Abu MusAbu MusAbu MusAbu Mush’h’h’h’ab Alab Alab Alab Al----ZarqawZarqawZarqawZarqawiiii –semoga Alloh menerimanya di barisan para syuhada dan 

mengumpulkan kita dengan beliau di Syurga-Nya, Amin—.  

Salah satu peringatan halus adalah kata-kata SyaikhSyaikhSyaikhSyaikh rohimahulloh bahwa Majelis Syuro 

ini akan menjadi mukadimah datangnya kebaikan dan benih yang bagus bagi tegaknya 

Daulah Islam di masa mendatang. Dan inilah yang sekarang terjadi, tanaman itu telah tiba 
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saatnya untuk dinikmati di waktu kami sekarang ini, buahnya sudah ranum untuk dipetik 

oleh putera-putera Islam dan Jihad.  

Karena sejak awal perjalanannya, Majelis Syuro telah meraih apa yang tidak diraih oleh 

kebanyakan mereka yang terlibat di lapangan. Ia membuktikan dirinya mampu melewati 

rintangan hawa nafsu dan sikap egois. Dengan niatnya yang jujur, hati yang bersih dan 

keteguhan dalam mencapai tujuan, ia berhasil melewati rintangan-rintangan berupa ambisi 

pribadi, ingin meraih ketokohan dan jabatan yang ada di hadapannya. Maka ia telah meraih 

kesuksesan gemilang, sehingga jalan pun terbentang di hadapannya yang menunjukkan 

tanda-tanda datangnya pertolongan dan irama-irama kemenangan. Dan hanya milik Alloh 

lah nikmat dan karunia. 

Benang merah pemaparan di atas adalah: bahwa Majelis Syuro telah menyeru para tokoh 

masyarakat Irak yang layak untuk menempati posisi Syuro, untuk bergabung dan bersatu. 

Langkah akhir dari langkah-langkah penuh berkah ini adalah mengumumkan pembentukan 

Hilfu Al-Muthibin yang menyeru para pemuka dan tokoh masyarakat Irak, baik dari ulama, 

pemimpin Kabilah dan komandan-komandan Jihad. Lalu menyambutlah mereka yang mau 

menyambut, dan mereka ini adalah kebaikan dan berkah. Sedangkan yang tidak 

melakukannya, dosanya ia tanggung sendiri, ia sama sekali tidak memikul tanggung jawab, 

ia tidak memiliki pembenaran yang dibenarkan dalam berlambat-lambat serta menolak 

berkumpul dan bersatu sesuai perintah Syar‘i dan dianjurkan dengan berbagai cara, padahal 

ada kesempatan untuk membentuk ikatan yang merekatkan Ahlul Halli wal ‘Aqdi dan 

menyelaraskan barisan mereka. 

3. Majelis Syuro Mujahidin 3. Majelis Syuro Mujahidin 3. Majelis Syuro Mujahidin 3. Majelis Syuro Mujahidin ––––Selanjutnya Kita Sebut Selanjutnya Kita Sebut Selanjutnya Kita Sebut Selanjutnya Kita Sebut Hilfu AlHilfu AlHilfu AlHilfu Al----MuthiibiinMuthiibiinMuthiibiinMuthiibiin————Memiliki Memiliki Memiliki Memiliki 

Kelayakan Mengumumkan Daulah Karena Tidak Ada Orang Lain Yang Layak Atau (Kalau Kelayakan Mengumumkan Daulah Karena Tidak Ada Orang Lain Yang Layak Atau (Kalau Kelayakan Mengumumkan Daulah Karena Tidak Ada Orang Lain Yang Layak Atau (Kalau Kelayakan Mengumumkan Daulah Karena Tidak Ada Orang Lain Yang Layak Atau (Kalau 

Ada) Mereka Lambat Dalam MendirikannyaAda) Mereka Lambat Dalam MendirikannyaAda) Mereka Lambat Dalam MendirikannyaAda) Mereka Lambat Dalam Mendirikannya    

Begitulah kondisinya saat ini, banyak sekali mereka yang menyatakan diri sebagai Ahlus 

Sunnah terus menerus melakukan pekerjaan-pekerjaan sia-sia seperti fatamorgana di tanah 

tandus yang dikira orang haus sebagai air, tapi ketika ia datangi ternyata ia tidak 

menemukan apa-apa.  

Banyak sekali para pakar politik yang berusaha keras ingin mewujudkan berbagai 

keberhasilan bagi kaum Sunni di Irak, mereka mengumumkan keriuhan dan janji-janji 

kosong kepada khalayak yang tidak dijajakan selain dalam “pasar peng-elabuan dan 

penipuan”, mereka membohongi putera-putera Umat dan menjerumuskan banyak dari 

mereka ke dalam perangkap pemilu dan parlemen, setelah itu mereka tidak mendapatkan 

hasil apa-apa di balik semua itu. Bahkan mereka masuk ke dalam jurang yang tak berujung.  

Kondisi ini semakin diperparah dengan mulai munculnya gejala-gejala mundurnya 

sebagian kelompok yang tadinya bergabung dalam dunia Jihad, atau aksi perlawan menurut 

istilah mereka. Bahkan sebagian dari mereka –tepatnya kelompok Al-Jaisy Al-Islami—

berterus terang menyatakan kesiapannya berunding dengan Amerika, baik di bawah syarat-

syarat yang diumumkan atau tidak diumumkan.  

Maka satu hal yang pasti bahwa orang-orang yang berjuang di medan tempur lamban 

dalam menegakkan Daulah, baik karena sikap meremehkan, kurang mampu melaksanakan 
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tugas-tugas Daulah, dan kurangnya pertahanan dan persenjataan yang merupakan pondasi 

sebuah pemerintahan. Telah disebutkan tadi perkataan Abul Ma‘ali AlAbul Ma‘ali AlAbul Ma‘ali AlAbul Ma‘ali Al----JuwainiJuwainiJuwainiJuwaini masalah 

keterlambatan Ahlul Halli wal ‘Aqdi dalam menunaikan kewajiban ini, ia berkata: 

“Kami katakan mengenai masalah ini, jika orang-orang yang mengangkatnya 

meremehkan atau menunda penunjukkan Imam, sementara masa vakum berjalan lama, 

kesulitan semakin bertambah, wilayah-wilayah kekuasaan semakin menyebar luas, dan 

faktor-faktor kekurangan mulai nampak, lalu ada orang yang layak menjadi imam maju dan 

mengajak untuk mengikuti dirinya, mencoba menyatukan yang tersebar dan menolak 

faktor-faktor yang menyebabkannya lupa diri, jika ada orang yang memiliki sifat yang kami 

sebutkan di atas berkuasa dengan kekuatan penuh, dan kekuasaan itu tidak menyeretnya 

kepada perbuatan fasik, maksiat dan keluar dari agama, jika meninggalkannya dan 

mengangkat orang selainnya akan mengakibatkan terjadinya berbagai fitnah dan perkara-

perkara yang dilarang, maka yang benar ia harus diikuti dan dipatuhi, dan pengangkatan 

diberikan kepadanya.” 

Oleh karena itu, solusi syar‘i untuk situasi seperti sekarang ini adalah bersegera 

menunaikan kewajiban syar‘i yaitu menegakkan Daulah, dengan kemampuan yang 

memungkinkan, bisa dijangkau, dengan cara yang paling aman dan tepat, sebagai realisasi 

dari firman Alloh Azza wa Jalla: 

متطَعتا اسقُوا اَهللا مفَات  
“Maka bertakwalah kepada Alloh semampu kalian…” (QS. At-Taghobun: 16) 

Dan firman Alloh: 

     يكَلِّف اُهللا نفْساً ِإالَّ وسعهاالَ

“Alloh tidak membebani suatu jiwa kecuali sebatas kemampuannya…” (QS. Al-Baqoroh: 

286) 

Dan sabda Nabi shollallohu ‘alaihi wa sallam:  

متطَعتا اسم ها ِمنوٍر فَأْتِبأَم كُمترِإذَا أَم  
“Jika kuperintahkan sesuatu kepada kalian, laksanakanlah semampu kalian…”  (HR. 

Bukhori Muslim) 

Terlebih lagi, Majelis Syuro adalah yang merintis penegakan Daulah dan 

mengumumkannya ketika orang lain yang layak melakukannya tidak melakukan. Dan 

biasanya, syariat memberikan keutamaan bagi orang yang lebih awal ketika beberapa 

kepemimpinan bertemu. Seperti disebutkan dalam Shohih BukhoriBukhoriBukhoriBukhori    ---- Muslim Muslim Muslim Muslim, dari Abu Abu Abu Abu 

HuroirohHuroirohHuroirohHuroiroh dari Nabi shollallohu ‘alaihi wa sallam beliau bersabda: 
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 ِديعب ِبيالَ ن هِإنو ِبين لَفَهخ ِبين لَكا هاُء كُلَّمِبياَْألن مهسوسلَ تاِئيرِإس ونب تكَان
مهطُوِل أَعِل فَاَْألوِة اَْألوعيا ِببا ؟ قَالَ فَونرأْما تا فَمنَ، قَالُووكْثُرلَفَاُء فَينُ خكُويسو مقَّهح 

ماهعرتا اسمع ماِئلُهفَِإنَّ اَهللا س  
“Dahulu Bani Israil dipimpin oleh para Nabi, setiap kali seorang Nabi meninggal dunia 

digantikan oleh Nabi berikutnya. Dan tidak ada Nabi lagi setelahku, yang ada kelak adalah 

para khalifah, mereka akan banyak jumlahnya.” 

Para sahabat bertanya: “Lalu, apa yang engkau perintahkan kepada kami?”  Rosululloh 

menjawab: “Tunaikanlah bai’at kepada khalifah paling pertama kemudian yang berikutnya. 

Berikanlah hak mereka, karena Alloh akan meminta pertanggung jawaban terhadap apa 

yang mereka pimpin.” 

Alloh Ta‘ala berfirman: 

 مهنع اللّه ِضياٍن رسم ِبِإحوهعبات الَِّذيناِر واَألنصو اِجِرينهالْم لُونَ ِمناِبقُونَ اَألوالسو
ِظيمالْع زالْفَو داً ذَِلكا أَبِفيه اِلِدينخ ارها اَألنهتحِري تجاٍت تنج ملَه دأَعو هنواْ عضرو  
“Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) dari golongan 

muhajirin dan anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Alloh ridha 

kepada mereka dan merekapun ridha kepada Alloh dan Alloh menyediakan bagi mereka 

surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya. Mereka kekal di 

dalamnya. Itulah kemenangan yang besar.” (QS. At-Taubah: 100)  

Di sini, Alloh lebih mendahulukan orang yang paling awal daripada yang lain. 

Alloh Ta‘ala juga berfirman: 

لَمسِجد أُسس علَى التقْوى ِمن أَوِل يوٍم أَحق أَن تقُوم ِفيِه ِفيِه ِرجالٌ يِحبونَ أَن 
ِرينطَّهالْم ِحبي اللّهواْ ورطَهتي  

“Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar taqwa (masjid Quba) sejak hari pertama 

adalah lebih patut kamu sholat di dalamnya. Di dalam masjid itu ada orang-orang yang 

ingin membersihkan diri, dan Alloh menyukai orang-orang yang bersih.” (QS. At-Taubah: 

108) 

Di sini Alloh melebihkan Masjid yang pertama karena dibangun di atas ketakwaan sejak 

hari pertamanya. 

Demikian juga dalam mendahulukan orang yang menjadi imam dalam sholat. Di dalam 

sebuah hadits shohih disebutkan dari Nabi shollallohu ‘alaihi wa sallam beliau bersabda: 
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يؤم الْقَوم أَقْرؤهم ِلِكتاِب اِهللا، فَِإنْ كَانوا ِفي الِْقراَءِة سواًء فَأَعلَمهم ِبالسنِة، فَِإنْ كَانوا 
  ِفي السنِة سواًء فَأَقْدمهم ِهجرةً، فَِإنْ كَانوا ِفي الِْهجرِة سواًء فَأَقْدمهم ِسناً

“Hendaknya yang mengimami suatu kaum adalah yang paling mahir membaca Al-

Quran. Jika mereka sama dalam bacaan Al-Quran, maka yang paling mengerti tentang 

Sunnah. Jika dalam Sunnah mereka sama, maka yang paling dahulu berhijrah. Jika dalam 

hijrah mereka sama, maka yang paling tua usianya.” 

Beliau mendahulukan Imam berdasarkan kelebihan dari sisi ilmu, setelah itu kelebihan 

dari sisi amal. Beliau mengedepankan orang yang mengerti Al-Quran daripada yang 

mengerti Sunnah, setelah itu yang paling dahulu mendatangi Dinul Islam atas pilihannya 

sendiri, setelah itu orang yang paling dahulu memeluk Dinul Islam dari segi usia.  

4. 4. 4. 4. MajelisMajelisMajelisMajelis Syuro Mujahidin Yang Selanjutnya  Syuro Mujahidin Yang Selanjutnya  Syuro Mujahidin Yang Selanjutnya  Syuro Mujahidin Yang Selanjutnya Hilful Muthibin Hilful Muthibin Hilful Muthibin Hilful Muthibin Telah Mendapatkan Telah Mendapatkan Telah Mendapatkan Telah Mendapatkan 

Kesaksian Dari Para Tokoh Dan Pemuka Umat Bahwa Mereka Itu OrangKesaksian Dari Para Tokoh Dan Pemuka Umat Bahwa Mereka Itu OrangKesaksian Dari Para Tokoh Dan Pemuka Umat Bahwa Mereka Itu OrangKesaksian Dari Para Tokoh Dan Pemuka Umat Bahwa Mereka Itu Orang----Orang Yang MuOrang Yang MuOrang Yang MuOrang Yang Mulia lia lia lia 

Dan BaikDan BaikDan BaikDan Baik 

Dengan kegemilangan-kegemilangan yang berhasil diraih Majelis Syuro dalam 

pertempuran dengan membentuk wadah yang menyatukan perjuangan kelompok-

kelompok Jihad di Irak, Majelis Syuro mendapat dukungan simpatik dari Masyayikh jihad 

dan tokoh-tokoh terkenal Umat Islam. Terutama dukungan dari Syaikh kami, orang tua dan 

komandan kami, Abu Abdillah Usamah bin LadinAbu Abdillah Usamah bin LadinAbu Abdillah Usamah bin LadinAbu Abdillah Usamah bin Ladin, dan teman seperjuangannya, Syaikh Syaikh Syaikh Syaikh 

Ayman AdzAyman AdzAyman AdzAyman Adz----DzowahiriDzowahiriDzowahiriDzowahiri.  

Mereka tidak henti-hentinya menyampaikan nasehat kepada para pejuang dan 

Mujahidin (Irak) akan mendesaknya persatuan. Mereka mengajak semua Mujahidin berjalan 

satu langkah dengan Majelis penuh berkah ini dengan menyatukan yang terpecah, bekerja 

sama, meninggalkan persilihan dan perpecahan, serta membuang sikap egois dan 

menyendiri. Itu dilakukan dalam rangka mempertegas kembali peran Majelis Syuro dalam 

memimpin pergerakan dan perjalanan, dan membentuk sistem syuro yang sesuai dengan 

Syariat di tengah terjadinya berbagai huru-hara dan kondisi-kondisi genting, yang sebagai 

langkah awalnya adalah menegakkan dan mengendalikan sebuah Daulah Islam. 

Imam Imam Imam Imam AhmadAhmadAhmadAhmad meriwayatkan dalam Musnad-nya dari Ibnu Mas‘udIbnu Mas‘udIbnu Mas‘udIbnu Mas‘ud, ia berkata:  

ٌءمياِهللا س دِعن وئاً فَهينَ سوِلماْملُس آها رمو نساِهللا ح دِعن وناً فَهسنَ حوِلماْملُس آها ر 

“Apa yang dipandang kaum Muslimin baik, maka di sisi Alloh itu baik. Dan apa yang 

dipandang kaum Musliminin jelek, maka di sisi Alloh itu jelek.” 

Ali AlAli AlAli AlAli Al----QoriQoriQoriQori berkata di dalam Al-Murqoot: “Maksud kaum Muslimin di sini adalah 

orang-orang terbaik dan pimpinan-pimpinannya, yaitu para ulama yang mengerti Al-Quran 

dan Sunnah serta orang-orang bertakwa yang menjauhi perkara syubhat dan haram.” 

Ini didasarkan kepada huruf “alif lam” dalam perkataan Ibnu Mas’udIbnu Mas’udIbnu Mas’udIbnu Mas’ud: Al-Muslimun, 

yang berfungsi untuk Al-‘Ahdu (mengikat).  
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Adapun yang terikat dengan sifat sebagai orang-orang pilihan pada hari ini adalah para 

ulama dan yang berjihad, yang berada di garis depan Umat Islam dalam melindungi agama 

dan menjaga kehormatannya. Orang-orang pilihan ini telah memberikan rekomendasi 

kebaikan kepada saudara-saudara di Majelis Syuro serta mendukung perjuangan mereka. 

5. Majelis Syuro (5. Majelis Syuro (5. Majelis Syuro (5. Majelis Syuro (Hilfu AlHilfu AlHilfu AlHilfu Al----MuthiibiinMuthiibiinMuthiibiinMuthiibiin) ) ) ) Dengan SDengan SDengan SDengan Segala Kebaikan Yang Ada Padanyaegala Kebaikan Yang Ada Padanyaegala Kebaikan Yang Ada Padanyaegala Kebaikan Yang Ada Padanya, , , , 

Merupakan Percontohan Thoifah Manshuroh, Kelompok Yang Berilmu Dan Berjihad Merupakan Percontohan Thoifah Manshuroh, Kelompok Yang Berilmu Dan Berjihad Merupakan Percontohan Thoifah Manshuroh, Kelompok Yang Berilmu Dan Berjihad Merupakan Percontohan Thoifah Manshuroh, Kelompok Yang Berilmu Dan Berjihad     

Berdasarkan apa yang kami lihat langsung di medan-medan tempur, Majelis penuh 

berkah ini berusaha sekuat tenaga merealisasikan Manhaj Nubuwwah dalam ilmu dan amal. 

Ia menegakkan bangunan dan asas organisasi di atas pondasi tauhid yang murni, mengikuti 

petunjuk Sunnah yang mulia dalam manhaj dan gerakan-gerakannya, dan berusaha 

semaksimal mungkin menyebarkanya kepada umat manusia dengan dakwah dan 

menyampaikan nasehat yang baik. Ia tidak melalaikan Manhaj Amar Makruf Nahi 

Mungkar, bahkan perhatian Majelis Syuro dalam memelihara hukum-hukum Syariat sampai 

pada tingkat memberlakukan pengadilan syar‘i antar dua orang yang berselisih dan mencari 

kepastian hukum, ketika itu memunginkan untuk dilakukan. Ini tidak dilakukan oleh 

kelompok lain, sejauh pengamatan kami. Hal itu membuktikan kebenaran sabda Nabi 

shollallohu ‘alaihi wa sallam: 

ِهِرين ِلعدوِهم الَ يضرهم من خالَفَهم الَ تزالُ طَاِئفَةٌ ِمن أُمِتي يقَاِتلُونَ علَى أَمِر اِهللا قَا
لَى ذَِلكع مهةُ واعالس مهأِْتيى تتح  

“Akan senantiasa ada satu kelompok dari umatku yang berperang di atas perintah Alloh , 

yang mengalahkan musuh-musuhnya, mereka tidak terpengaruh oleh orang yang 

menyelisihi mereka hingga tiba hari Kiamat sementara mereka tetap dalam kondisi seperti 

itu.” (HR. MuslimMuslimMuslimMuslim, ia memiliki riwayat senada dari hadits SaSaSaSa’’’’ad bin Abi Waqqosad bin Abi Waqqosad bin Abi Waqqosad bin Abi Waqqos dan Jabir Jabir Jabir Jabir 

bin Samurohbin Samurohbin Samurohbin Samuroh) 

Maka Majelis Syuro berperang atas dasar perintah Alloh, syariat dan agama-Nya. Ia tidak 

menerima tawar menawar dan tukar menukar dalam urusan keyakinaan dan manhaj. Dan 

hari ini, ia berhasil mengalahkan musuhnya di banyak wilayah di Irak, hanya milik Alloh 

lah karunia dan nikmat. 

Di saat yang sama, kami melihat kelompok-kelompok pejuang di medan jihad tidak 

lepas dari tiga kondisi: 

- Kelompok yang murtad dari Islam dengan sikap bergabungnya ke dalam 

lingkaran target yang dicanangkan tentara Salib, yang menggunakan sistem demokrasi 

kafir sebagai patokan berjalan, ikut dalam program rezim boneka, dan membantunya 

dalam menjalankan tugas kementerian maupun pemerintahan di berbagai sektor. 

Kelompok-kelompok seperti ini sama sekali tidak memiliki nilai dalam sebuah Daulah 

Syar’i, sebab tidak mengatas namakan Islam dan tidak menegakkan syariatnya. 

- Kelompok-kelompok yang sesat: Mereka tidak masuk dalam program tentara 

Salib dan tidak membantu rezim pemerintahan murtad. Akan tetapi, manhaj yang ia 

gunakan menyimpang dari pemahaman Islam. Dan dalam jajaran pimpinan dan 
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anggotanya banyak bertebaran kebidahan, kesesatan, dan pandangan-pandangan batil 

yang bertentangan dengan Sunnah yang jelas. Maka, kelompok seperti ini tidak mampu 

menegakkan syariat sesuai kehendak Alloh dan Manhaj kenabian yang mulia. 

- Kelompok Ahlus Sunnah yang berjihad: Yang memerangi penjajah agresor, 

menimpakan kerugian pada musuh dan memberikan andil yang baik di dalamnya. Akan 

tetapi ia bekerja sendirian dan terpisah dari persatuan. Akibatnya, kelompok ini lambat 

menyambut seruan Majelis Syuro yang disampaikan berulang-ulang, sehingga mereka 

kehilangan keutamaan bergabung dengan proyek penuh berkah ini. 

Dengan demikian, jelaslah bahwa jajaran pemimpin Majelis Syuro Mujahidin adalah 

manusia yang paling layak mengambil langkah cepat ini, sebab mereka memiliki kelayakan 

secara syar’i, akal, dan fisik. Dan karena orang lain lambat menertibkan keberhasilan jihad 

yang telah diraih, baik keberhasilan yang bersifat syar’i maupun fisik.  

Itulah yang membukakan pintu sangat lebar bagi Majelis Syuro untuk mendeklarasikan 

negaranya yang mudah-mudahan diberkahi –semoga Alloh menolongnya dan 

mengokohkan bangunannya.  

6. Peningkatan Mujahidin Dalam Melengkapi Sarana Dan Skil6. Peningkatan Mujahidin Dalam Melengkapi Sarana Dan Skil6. Peningkatan Mujahidin Dalam Melengkapi Sarana Dan Skil6. Peningkatan Mujahidin Dalam Melengkapi Sarana Dan Skilllll Di Berbagai Bidang Di Berbagai Bidang Di Berbagai Bidang Di Berbagai Bidang    

Untuk Alloh, kemudian untuk sejarah... sebuah fakta yang harus disadari Umat Islam 

mengenai putera-puteranya di Irak. Tiga tahun lebih pasca berlangsungnya jihad di Irak, 

para Mujahidin –berkat taufik Alloh—berhasil mencapai tingkatan standar dari sisi 

kekuatan, persenjataan, manajemen organisasi, manajemen kemiliteran, administrasi, 

keuangan, dan media informasi, yang belum pernah dicapai sebelumnya. Ini adalah 

anugerah Alloh kepada mereka, dan merupakan kesempatan bersejarah yang harus mereka 

manfaatkan dan mereka petik hasilnya untuk digunakan melaksanakan keislaman paling 

penting di zaman sekarang, yakni mewujudkan cita-cita Daulah Islam, yang kelak akan 

menjadi basis yang dinamis dan nyaman untuk memakai dan memanfaatkan kekuatan itu 

demi kepentingan Islam dan kaum Muslimin, untuk mengusir serangan tentara Salib dan 

antek-anteknya di Irak, dan untuk membangun Irak yang baru yang Islami dan berlatar 

belakang asas Islam yang unggul dalam bentuk Daulah Islam.  

Meskipun kami menyatakan hal ini, tetapi kami sangat memahami bahwa landasan Nabi 

shollallohu ‘alaihi wa sallam dalam menegakkan Daulah pertamanya bukan terdiri dari para 

ahli di bidang ilmu duniawi dan skill-skill materi tingkat tinggi di zaman itu, musuh-musuh 

beliau jauh lebih unggul di bidang ini, tetapi itu bukan alasan untuk menghentikan jalannya 

pembangunan proyek Daulah.  

Alloh Ta‘ala berfirman: 

 ِهمثْلَيم مهنورةٌ يى كَاِفررأُخِبيِل اللِّه وقَاِتلُ ِفي سا ِفئَةٌ تقَتِن الْتيةٌ ِفي ِفئَتآي كَانَ لَكُم قَد
  رأْي الْعيِن واللّه يؤيد ِبنصِرِه من يشاُء ِإنَّ ِفي ذَِلك لَِعبرةً لَّأُوِلي اَألبصاِر

“Sesungguhnya telah ada tanda bagi kamu pada dua golongan yang telah bertemu 

(bertempur). Segolongan berperang di jalan Alloh dan (segolongan) yang lain kafir yang 

dengan mata kepala melihat (seakan-akan) orang-orang muslimin dua kali jumlah mereka. 
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Alloh menguatkan dengan bantuan-Nya siapa yang dikehendaki-Nya. Sesungguhnya pada 

yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai mata hati.”  (QS. 

Ali Imron: 13) 

Alloh Ta‘ala juga berfirman: 

  ولَقَد نصركُم اللّه ِببدٍر وأَنتم أَِذلَّةٌ فَاتقُواْ اللّه لَعلَّكُم تشكُرونَ
“Sungguh Alloh telah menolong kamu dalam peperangan Badar padahal kamu (ketika 

itu) adalah orang-orang yang lemah.. Karena itu bertakwalah kepada Alloh, supaya kamu 

mensyukuri-Nya.” (QS. Ali Imron: 123) 

Thobari meriwayatkan di dalam Tafsir-nya (III/ 420) dari Ibnu Ishaq: Firman Alloh: 

“Sungguh Alloh telah menolong kamu dalam peperangan Badar padahal kamu (ketika itu) 

adalah orang-orang yang lemah…” yakni lebih sedikit jumlahnya dan lebih lemah 

kekuatannya.” 

Alloh Ta‘ala berfirman: 

اآلنَ خفَّف اللّه عنكُم وعِلم أَنَّ ِفيكُم ضعفاً فَِإن يكُن منكُم مئَةٌ صاِبرةٌ يغِلبواْ ِمئَتيِن وِإن 
اِبِرينالص عم اللّهِن ِبِإذِْن اللِّه وواْ أَلْفَيِلبغي أَلْف نكُمكُن مي    

“Sekarang Alloh telah meringankan kepadamu dan dia telah mengetahui bahwa padamu 

ada kelemahan. Maka jika ada diantaramu seratus orang yang sabar, niscaya mereka akan 

dapat mengalahkan dua ratus orang kafir; dan jika diantaramu ada seribu orang (yang sabar), 

niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ribu orang, dengan seizin Alloh. Dan Alloh 

beserta orang-orang yang sabar.” (QS. Al-Anfal: 66) 

Artinya, lemahnya kekuatan material, baik dari segi jumlah maupun senjata, di awal 

penegakkan Daulah Nubuwwah merupakan suatu hal yang dipertimbangkan. Namun, arah 

utamanya lebih terfokus kepada  pembangunan ketakwaan di dalam jiwa, penanaman nilai-

nilai agama dan prinsip-prinsip akidah di hati para pemeluknya, sehingga mereka siap 

menanggung tugas-tugasnya kelak meskipun mereka bukan orang-orang yang memiliki 

keahlian dalam kehidupan duniawi. Itu bukan penghalang dalam menegakkan Daulah yang 

diberkahi itu.  

Jadi, syarat membangun daulah Islam adalah tegaknya perkara-perkara Din sebelum 

lurusnya urusan kesibukan duniawi. Dan inilah yang dinyatakan oleh ayat mulia berikut 

ini, Alloh Ta‘ala berfirman: 

 لَفختا اسِض كَمم ِفي الْأَرهِلفَنختساِت لَياِلحِملُوا الصعو وا ِمنكُمنآم الَِّذين اللَّه دعو
نهم من بعِد خوِفِهم أَمناً الَِّذين ِمن قَبِلِهم ولَيمكِّنن لَهم ِدينهم الَِّذي ارتضى لَهم ولَيبدلَ

    يعبدونِني لَا يشِركُونَ ِبي شيئاً ومن كَفَر بعد ذَِلك فَأُولَِئك هم الْفَاِسقُونَ
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“Dan Alloh telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan 

mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh- sungguh akan menjadikan mereka 

berkuasa dimuka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka 

berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya 

untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka 

dalam ketakutan menjadi aman sentausa. Mereka tetap menyembah-Ku dengan tiada 

mempersekutukan sesuatu apapun dengan Aku. Dan barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah 

(janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik.” (QS. An-Nur: 55) 

7. Kewajiban Mengatur Semua Persoalan Kaum Muslimin.7. Kewajiban Mengatur Semua Persoalan Kaum Muslimin.7. Kewajiban Mengatur Semua Persoalan Kaum Muslimin.7. Kewajiban Mengatur Semua Persoalan Kaum Muslimin.    

Di tengah perang yang berkecamuk di wilayah-wilayah Irak –khususnya wilayah-

wilayah Sunni—, banyak wilayah-wilayah yang mengalami kevakuman kepemim-pinan 

karena tidak ada fihak manapun yang berkuasa di sana. Sebab Amerika sendiri tidak mampu 

tampil di hadapan masyarakat untuk menyelesaikan pertikaian mereka dan menangani 

berbagai persoalan yang mereka hadapi melalui LSM-LSM dan organisasi-organisasi yang 

dibentuk oleh tentaranya. Langkah ini tidak mungkin diberlakukan di mayoritas wilayah 

Irak, khususnya wilayah Sunni, sebab Amerika –sebagai musuh—tidak mungkin memasuki 

wilayah tersebut tanpa perlawanan. Sedikit saja Amerika terlihat di hadapan Mujahidin, 

pasti akan diserang oleh peluru-peluru mereka.  

Sebagai gantinya, kekosongan ini diserahkan kepada antek-antek Amerika dari kalangan 

Murtaddin untuk mereka isi, yakni tokoh-tokoh penguasa boneka Irak. Dan berkat karunia 

Alloh, itu tidak akan terlaksana dengan baik mengingat lemah dan mundurnya penguasa 

ini. Apalagi mereka tidak bisa mewujudkan dengan baik penempatan pasukan dan 

aparatnya di wilayah-wilayah Sunni yang sekarang di bawah kendali Mujahidin dan 

angkatan bersenjatanya. Situasi ini mendorong Mujahidin untuk melakukan kontak 

langsung dengan masyarakat dalam rangka mengisi kekosongan tersebut, dan karena orang 

pun tahu bahwa Mujahidin adalah fihak yang paling mampu menutup kekosongan ini. 

Maka dengan anugerah Alloh, Mujahidin berhasil membentuk majelis-majelis pengadilan, 

melaksanakan sebagian hukum hudud dan mengatur urusan pelayanan umum di wilayah-

wilayah tersebut, baik di bidang administrasi, keuangan maupun sosial. Akhirnya mereka 

mendapatkan sambutan yang baik dan posisi yang kuat di wilayah itu, berkat taufik Alloh.  

Inilah faktor mendesaknya pengumuman Daulah yang sebelumnya tersembunyi dan 

menampakkannya di hadapan manusia sehingga kebaikan merata dan bahaya akibat 

kerugian politik yang terjadi bisa dihilangkan. 

Selanjutnya, tuntutan-tuntutan syar‘i yang membuat penegakkan Daulah menjadi 

mendesak ada pada point-point berikut: 

Di antaranya masalah penegakkan hudud, menyelesaikan pertikaian dan permusuhan, 

mewujudkan rasa aman, menangkap para pelaku tindak kriminal dan kemaksiatan. 

Alloh Ta‘ala berfirman: 



PROKLAMASI DAULAH ISLAM IRAK                                                                                        DEWAN SYARI’AH DAULAH ISLAM 

 49 

كا ِإلَيلْنا أَنزِإن آِئِننيكُن لِّلْخالَ تو اللّه اكا أَراِس ِبمالن نيب كُمحِلت قِبالْح ابالِْكت 
    خِصيماً

“Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, 

supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Alloh wahyukan kepadamu, 

dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) 

orang-orang yang khianat.” (QS. An-Nisa’: 105) 

Alloh Ta‘ala juga berfirman: 

 ِه ِمنيدي نيا بقاً لِّمدصم قِبالْح ابالِْكت كا ِإلَيلْنأَنزكُم وِه فَاحلَيِمناً عيهماِب والِْكت
قالْح ِمن اءكا جمع ماءهوأَه ِبعتالَ تو لَ اللّها أَنزم ِبمهنيب    

“Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, 

membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan 

batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut 

apa yang Alloh turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan 

meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu…” (QS. Al-Maidah: 48) 

Dan berfirman: 

فَالَ وربك الَ يؤِمنونَ حتى يحكِّموك ِفيما شجر بينهم ثُم الَ يِجدواْ ِفي أَنفُِسِهم حرجاً 
    مما قَضيت ويسلِّمواْ تسِليماً

“Maka demi Robbmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka 

menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka 

tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, 

dan mereka menerima dengan sepenuhnya.” (QS. An-Nisa’: 65) 

Dan berfirman: 

نَ ِإلَى الْخيِر ويأْمرونَ ِبالْمعروِف وينهونَ عِن الْمنكَِر وأُولَـِئك ولْتكُن منكُم أُمةٌ يدعو
    هم الْمفِْلحونَ

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, 

menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang 

yang beruntung.” (QS. Ali ‘Imron: 104) 

Dan berfirman: 
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ِإنما جزاء الَِّذين يحاِربونَ اللّه ورسولَه ويسعونَ ِفي اَألرِض فَساداً أَن يقَتلُواْ أَو يصلَّبواْ 
ِخالٍف أَو نم ملُهجأَرو ِديِهمأَي قَطَّعت أَو ملَها وينِفي الد يِخز ملَه ِض ذَِلكاَألر اْ ِمننفَوي 

ِظيمع ذَابِة عِفي اآلِخر    

“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Alloh dan Rasul-

Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau 

dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat 

kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di 

akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.” (QS. Al-Maidah: 55) 

Abul Ma‘alAbul Ma‘alAbul Ma‘alAbul Ma‘ali Ali Ali Ali Al----JuwainiJuwainiJuwainiJuwaini berkata di dalam Ghiyatsul Umam (245): 

“Jika tidak ditemukan orang yang memiliki kriteria kelayakan sementara menghentikan 

pemerintahan dan pengaturan rakyat tidak mungkin dilakukan, lalu ada satu orang 

bergabung dengan para pengikutnya dalam jumlah yang cukup untuk berkuasa, 

mengalahkan dan menguasai orang-orang yang membangkang dalam urusan agama, dia 

didukung oleh para tokoh, seluruh penduduk negeri tunduk kepadanya, dan sebab-sebab 

berkuasa terpenuhi secara penuh, maka alasan apa yang membolehkan dia menunda meraih 

kemenangan? Bagaimana seorang yang melaksanakan perintah Alloh Yang Maharaja dan 

Mahaperkasa mesti berbalik arah? Maka kewajiban manusia adalah taat kepada Imam, dan 

kewajiban imam adalah menjalankan tugas kemaslhatan Islam. Sesungguhnya dia adalah 

penguasa yang paling memungkinkan menjalankan hukum, menghentikan pertikaian dan 

memerintah. Semua ini terwujud ketika ada orang yang mampu melaksanakan tugas 

menangani berbagai persoalan umat manusia diikuti kosongnya zaman dari Imam. Pendapat 

yang saya berusaha mencari kepastiannya ini sudah benar, walhamdulillah, bukti dan 

argumennya tampak jelas sejelas cakrawala pagi, maka berjalanlah wahai pemimpin zaman, 

jangan mundur untuk bangkit menyongsong kesempatan yang Alloh berikan kepadamu.” 

Jadi kondisi keamanan yang berhasil dikontrol merupakan  faktor pendorong utama. 

Dan berkat karunia Alloh, mujahidin memiliki kemampuan untuk menertibkan “catatan” 

ini, terbukti sejak awal dimulainya jihad Mujahidin sudah mulai menangani instabilitas 

keamanan, menangkap para pelaku kriminal dan menghukum mereka terutama kasus 

penjarahan, perampokan, aksi ancaman dan teror yang diarahkan kepada kaum Muslimin, 

perampasan harta benda, perbuatan-perbuatan yang menjurus kepada tindakan keji dan 

cabul yang menjadi tak terkendali begitu invasi musuh (pendengki) itu datang.  

Dan sudah maklum bahwa mengendalikan “catatan” seperti ini memerlukan kekuatan 

dan kekuasaan efektif yang mampu melakukan pencegahan, penyidikan, menjatuhkan ta‘zir 

dan sangsi-sangsi, dan inilah yang dilakukan Mujahidin di lapangan. Di samping sebagai 

pemegang senjata, mereka juga paling pantas mengatur situasi keamanan dengan senjata 

yang mereka miliki, penerimaan masyarakat terhadap mereka, dan rasa percaya kepada 

kapasitas Din dan kejujuran Manhaj mereka. Itulah yang –untuk kesekian kalinya—

mendorong pengumuman Daulah yang diberkahi ini, karena kriteria kepemimpinan 

dimiliki Mujahidin atas wilayah tersebut, dan dalam rangka menolak berbagai kejahatan 
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dan bahaya akibat terhentinya kekuasaan bersenjata dan kepemimpinan, seperti terlihat 

jelas. 

Pelayanan Kebutuhan HidupPelayanan Kebutuhan HidupPelayanan Kebutuhan HidupPelayanan Kebutuhan Hidup::::    

Semua orang bisa melihat bahwa Invasi Amerika terhadap Irak mengakibatkan 

kehancuran total pada berbagai sarana dari salah satu negara terbesar di Kawasan. Ini 

otomatis menyebabkan hancurnya potensi kekayaan masyarakat Muslim Irak dan 

menyebabkan kunci berbagai urusan jatuh ke tangan Amerika saja, terutama kondisi 

perekonomian dan pemenuhan kebutuhan hidup. Situasi ini dimanfaatkan untuk 

mengendalikan para tokoh dan pemuka, dan menyebabkan berbagai tanggung jawab serta 

amanah digadaikan. Inilah penyebab terjadinya kemerosotan yang berbahaya dalam 

kehidupan kaum Muslimin secara umum, karena berbagai hajat dan kebutuhan pokok 

perekonomian tidak terpenuhi, sementara tidak ada aturan perekonomian terpercaya yang 

bisa memenui kebutuhan masyarakat.  

Belum lagi Pemerintahan Irak menunjukkan bahwa jajaran pejabatnya menjadi sarang 

“para pencuri profesional”, di mana kantor-kantornya, yayasan-yayasannya, dan instansi-

instansi pemerintahan pusatnya dijejali oleh para penjahat Irak, orang-orang oportunis dan 

koruptor; yang kerjanya begadang untuk merampok kekayaan negeri ini, memasarkan, 

menimbun dan menjualnya ke negara luar menurut kepentingan pribadi dengan berlindung 

di balik kedok aturan internasional Salibis yang pendengki, sementara mereka tetap aman di 

dalam benteng, jauh dari keluhan masyarakat dan berbagai problematikanya, tinggal di 

Zona Hijau –semoga Alloh meliputinya dengan kehangusan segera… Amin, amin. 

Situasi memprihatinkan ini menyeret kaum Muslimin dalam kesengsaraan dan 

kesusahan terang-terangan, yang mendorong muru’ah dan akhlak mulia Mujahidin 

menertibkan pelayanan umum demi meringankan kebutuhan hidup yang serba susah dan 

merosot. Maka mereka memimpin pembagian makanan pokok dan barang-barang bantuan, 

mengatur penjualan minyak dan gas dan keperluan-keperluan lain. Langkah ini turut 

meringankan kesengsaraan masyarakat dan mendorong Mujahidin masuk dalam tugas 

memikul berbagai tanggung jawab sembari berpacu dengan waktu.  

Situasi itu pula yang mendesak kami mengambil langkah penuh berkah  

(mendeklarasikan Daulah Islam baru) untuk melayani persoalan- persoalan kaum Muslimin 

serta memperbaiki kehidupan mereka sesuai dengan aturan perekonomian syar‘i yang tidak 

bisa dilaksanakan tanpa Daulah, mengemban semua tugas-tugas pemerintahan yang 

mengatur keperluan-keperluan umum berdasarkan tanggung jawab syar‘i, seperti 

diterangkan oleh Nabi shollallohu ‘alaihi wa sallam dalam sabdanya: 

ِه، اِْإلمام راٍع ومسؤولٌ عن رِعيِتِه، والرجلُ راٍع كُلُّكُم راٍع وكُلُّكُم مسؤولٌ عن رِعيِت
ِفي أَهِلِه وهو مسؤولٌ عن رِعيِتِه، والْمرأَةُ راِعيةٌ ِفي بيِت زوِجها ومسؤولَةٌ عن رِعيِتها، 

لٌ عوؤسمِدِه وياِل سم اٍع ِفير اِدمالْخِتِهوِعير ن    

“Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya tentang apa yang ia 

pimpin. Penguasa adalah pemimpin dan akan ditanya tentang rakyatnya. Seorang lelaki 
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adalah pemimpin dalam keluarganya dan akan ditanya tentang apa yang ia pimpin. Seorang 

wanita adalah pemimpin dalam rumah tangga suaminya dan akan ditanya tentang apa yang 

ia pimpin. Seorang pembantu adalah pemimpin dalam harta majikannya dan akan ditanya 

tentang apa yang ia pimpin.” (HR. Bukhori Muslim) 

8. Bergabungnya Kaum Musl8. Bergabungnya Kaum Musl8. Bergabungnya Kaum Musl8. Bergabungnya Kaum Muslimin Irak Dalam Satu Kata Di Bawah Bendera Islam imin Irak Dalam Satu Kata Di Bawah Bendera Islam imin Irak Dalam Satu Kata Di Bawah Bendera Islam imin Irak Dalam Satu Kata Di Bawah Bendera Islam 

BersatuBersatuBersatuBersatu    

Ini merupakan faktor terbesar yang mendorong anggota Majelis Syuro bangkit 

melaksanakan proyek Daulah penuh berkah, setelah terlihat begitu jelas kedengkian orang-

orang Salibis menghancurkan jerih payah kaum Sunni, memecah belah dan memprovokasi 

terjadinya perseteruan di tubuh mereka.  

Dalam melakukan aksi ini, tentara Salib mengerahkan tenaga cukup besar belakangan 

ini, mereka mengira Umat Islam ibarat daging yang mudah dicabik, dan mengira bahwa 

langkah memecah belah kemudian merekrut bisa dilakukan dengan mudah pada kaum 

Muslimin dan Mujahidin.  

Oleh karena itu, Daulah penuh berkah ini datang untuk membendung konspirasi 

tersebut dan merobek perangkapnya yang dikendalikan jari-jari Salibis, pembantu-

pembantunya dari kalangan Rafidhah, dan kaum oportunis yang mengatas namakan Ahlus 

Sunnah, serta untuk mewujudkan tujuan Syar‘i paling agung yaitu berkumpulnya manusia 

di atas satu kalimat dan menancapkan pilar-pilar persatuan syar‘i antar kaum Muslimin, 

khususnya Mujahidin.  

Maka, proklamasi Daulah Islam baru menjadi faktor bersatunya anasir-anasir jihad yang 

terpecah-pecah dalam berbagai kelompok dan jamaah, agar mereka semua berada dalam 

sebuah bingkai Daulah Baru yang kekuatan pengaruh politiknya bisa memberi pukulan 

telak di Kawasan, dan ini bisa memberikan andil dalam pembangunan “menara” Daulah 

penuh berkah ini dan memperkuat pilar-pilarnya.  

Perlu dicatat, pengalaman membuktikan bahwa persatuan penuh seperti ini tidak akan 

terjadi tanpa menempuh langkah diberkahi ini yang kelak akan menjadi tempat berlindung 

luas dan aman bagi setiap aktifis Muslim yang jujur dan Mujahidin yang ikhlas. Hal itu 

sebagai realisasi firman Alloh Ta‘ala:  

اِنوودالْع لَى اِْإلثِْم وا عوناوعالَ تى وقْوالتو لَى الِْبرا عوناوعت    

“…dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan 

jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran…” (QS. Al-Maidah: 2) 

Dengan memperhatikan kaidah yang cukup terkenal:  

اِجبو وِإالَّ ِبِه فَه اِجبالْو ِتما الَ يم    

“Kewajiban yang tidak bisa terlaksana dengan sempurna selain dengan melakukan 

sesuatu, maka sesuatu itu menjadi wajib,” kita akan tahu bahwa penegakkan Islam dan 

menolak makar Salibis-Murtaddin penyerang Umat Islam dan tanah airnya tidak akan 

terwujud selain dengan adanya Imam. Berarti, mengangkat seorang Imam adalah kewajiban 
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agama, dan ini merupakan ijmak kaum Muslimin, sebagaimana ketika mereka ber-ijmak 

mengangkat Abu Bakar AshAbu Bakar AshAbu Bakar AshAbu Bakar Ash----ShiddiqShiddiqShiddiqShiddiq sepeninggal Rosululloh shollallohu ‘alaihi wa sallam 

untuk tugas menegakkan agama, mengatur persoalan kaum Muslimin, dan bekerja untuk 

menjadikan kalimat Alloh tetap yang tertinggi dan kalimat orang-orang kafir tetap yang 

terendah. 

Kaum Muslimin terus menjalankan tradisi ini –mengangkat Khalifah dan Imam—dari 

generasi ke generasi. Alloh menetapkan kewajiban ini dalam firman-Nya: 

 ¨β Î) ©!$# öΝä.ã�ãΒ ù' tƒ βr& (#ρ–Š xσ è? ÏM≈uΖ≈tΒF{$# #’ n< Î) $ yγÎ= ÷δ r& #sŒ Î)uρ ΟçF ôϑs3ym t ÷t/ Ä¨$ ¨Ζ9$# β r& (#θ ßϑ ä3 øt rB ÉΑô‰ yèø9 $$ Î/ 4   
“Sesungguhnya Alloh menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak 

menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya 

kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Alloh memberi pengajaran yang sebaik-

baiknya kepadamu. Sesungguhnya Alloh adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.”   

(QS. An-Nisa’: 58) 

Amanah dalam ayat ini adalah amanah hukum (kekuasaan).  

Nabi shollallohu ‘alaihi wa sallam bersabda:  

    من مات ولَيس ِفي عنِقِه بيعةٌ مات ِميتةً جاِهِليةً

“Siapa meninggal dunia sementara di lehernya tidak ada bai’at, maka ia mati dengan 

kematian jahiliyah.” (HR. Muslim) 

Dan tidak diragukan lagi bahwa memerangi Agresor Salibis dan pemerintah Murtad kaki 

tangannya adalah wajib. Karena perang tidak akan berjalan dengan baik selain dengan 

adanya seorang pemimpin, imam, atau jama‘ah yang mengeluarkan pandangan, saran, 

perintah dan penetapan, maka mengangkat Imam untuk urusan Jihad adalah kewajiban 

yang tidak diragukan. Manusia tidak boleh berperang dengan berpencar-pencar dan 

berselisih, tanpa imam dan aturan. Sebab itu menyebabkan kelemahan, kegagalan dan 

kesia-siaan. Ini adalah perkara maklum yang sangat jelas.  

Dan salah satu petunjuk Rosul shollallohu ‘alaihi wa sallam serta para Khalifah 

sepeninggalnya adalah mengangkat Imam dalam urusan Haji, yang dimintai pendapat dan 

menjadi rujukan orang. Maka haji adalah ibadah yang tidak sah tanpa imam. Zakat pun 

demikian, tidak sah kecuali jika diserahkan kepada Imam, lalu ia bagikan sesuai aturan. 

Alloh Ta‘ala berfirman: 

õ‹è{ ôÏΒ öΝÏλÎ;≡uθ øΒ r& Zπs% y‰ |¹   

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka…” (QS. At-Taubah: 103) 

Maka Rosul shollallohu ‘alaihi wa sallam memerintahkan hal itu, dan para Khalifah pada 

setiap negeri juga mengangkat seseorang yang bertugas mengumpulkan zakat dari orang-

orang kaya di negeri tersebut lalu membagikannya kepada orang-orang fakirnya. Jadi, 

Imam-lah yang memungut zakat dan membagikannya. Rosul tidak membiarkan pembagian 
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zakat dilakukan sesuai selera, tetapi harus dikumpulkan pada pimpinan wilayah setempat, 

setelah itu dibagikan sesuai jalur-jalur penyalurannya yang syar‘i.  

Yang menjadi dalil di sini adalah bahwa zakat itu seperti haji dan sholat, tidak sah selain 

dengan adanya jamaah dan Imam. Demikian juga shoum, harus ada seorang Imam yang 

menentukan permulaan dan akhir bulan Romadhon, lalu seorang Muslim harus memegang 

pendapat Imam tersebut dan mayoritas masyarakat, ia tidak boleh berlainan dengan 

masyarakat dalam menentukan kapan berhenti dan memulai puasa, sebagaimana sabda Nabi 

shollallohu ‘alaihi wa sallam:  

    اَلصوم يوم تصومونَ والِْفطْر يوم تفِْطرونَ واَْألضحى يوم تضحونَ

“Puasa adalah hari kalian semua berpuasa, dan Idul Fitri adalah hari kalian semua 

berbuka, dan Idul Adha adalah hari kalian semua menyembelih kurban.” (HR. Tirmizi dari 

Abu Huroiroh) 

Semua ini menunjukkan bahwa ibadah-ibadah agung tersebut merupakan rukun Islam 

yang tidak sah kecuali dengan adanya jamaah dan memegang pendapat Imam serta 

melaksanakannya sesuai aturan. Sikap berbeda sendiri (syaadz) pada salah satu ibadah ini 

mengeluarkannya dari jamaah dan bisa menyebabkan dosa.  

Maka siapa yang bersikap syaadz dari jamaah sholat padahal ia mampu mengikuti 

jamaah, maka sholatnya tidak bernilai. Siapa yang mengeluarkan zakat mal jauh dari 

jangkauan Imam yang berkuasa, maka zakatnya tidak bernilai. Siapa yang berpuasa 

berlainan dengan puasa kebanyakan orang, lalu ia berpuasa sendiri, berbuka sendiri, maka ia 

telah bertindak syaadz dan berdosa. Dan siapa berhaji sendiri lalu menentukan sendiri hari 

wuquf di Arofah tidak seperti orang lain pada umumnya, maka hajinya tidak bernilai. 

Begitulah, kita tahu bahwa ternyata jamaah adalah suatu keharusan dalam rukun-rukun 

Islam. Tidak diragukan pula keharusan sebuah jamaah dalam amal Jihad, dan bahwasanya 

tidak ada jihad kecuali dengan adanya seorang Amir, Komandan, atau Imam.  

Tidak diragukan pula bahwasanya tidak ada jamaah tanpa ketaatan dan Imam, 

sebagaimana firman Alloh ta’ala: 

$ yϑ ‾ΡÎ) šχθãΖÏΒ ÷σ ßϑø9 $# tÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ#u «!$$ Î/ Ï&Î!θ ß™u‘uρ #sŒÎ) uρ (#θ çΡ$Ÿ2 … çµ yè tΒ #’ n? tã 9÷ö∆ r& 8ìÏΒ%ỳ óΟ©9 

(#θ ç7yδ õ‹ tƒ 4®L ym çνθçΡÉ‹ ø↔ tGó¡ o„   

“Sesungguhnya yang sebenar-benar orang mukmin ialah orang-orang yang beriman 

kepada Alloh dan Rasul-Nya, dan apabila mereka berada bersama-sama Rasulullah dalam 

sesuatu urusan yang memerlukan pertemuan, mereka tidak meninggalkan (Rasulullah) 

sebelum meminta izin kepadanya…” (QS. An-Nur: 62) 

Maknanya, jika seorang Muslim bersama Rosul shollallohu ‘alaihi wa sallam dalam 

sebuah urusan yang memerlukan pertemuan, jihad misalnya, maka ia tidak boleh 

meninggalkan Rosul dan posisinya dalam barisan sebelum meminta izin kepada beliau. Jika 
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ia pergi diam-diam tanpa izin, maka ia keluar dari ketaatan dan mengundang murka dan 

azab Alloh, sebagaimana firman Alloh Ta‘ala: 

ô‰ s% ãΝn=÷è tƒ ª!$# šÏ% ©!$# šχθè=‾= |¡ tFtƒ öΝä3ΖÏΒ # ]Œ#uθ Ï9 4 Í‘x‹ós uŠ ù=sù tÏ% ©!$# tβθà Ï9$sƒ ä† ôtã ÿ ÍνÍ÷ö∆ r& β r& 

öΝåκz:Š ÅÁ è? îπ uΖ ÷FÏù ÷ρr& öΝåκz:� ÅÁ ãƒ ë>#x‹ tã íΟŠÏ9 r&   

“Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul diantara kamu seperti panggilan sebahagian 

kamu kepada sebahagian (yang lain). Sesungguhnya Alloh Telah mengetahui orang-orang 

yang berangsur- angsur pergi di antara kamu dengan berlindung (kepada kawannya), Maka 

hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah-Nya takut akan ditimpa cobaan atau 

ditimpa azab yang pedih.” (QS. An-Nur: 63) 

Sebagaimana perpecahan dan persengketaan adalah perkara yang dilarang secara syar‘i. 

AlAlAlAl----QurthubiQurthubiQurthubiQurthubi menyebutkan ketika menafsirkan firman Alloh Ta‘ala: 

ôtΒuρ ãΝn=øß r& £ϑ ÏΒ yìoΨ ¨Β y‰ Éf≈ |¡ tΒ «!$# βr& t�x. õ‹ ãƒ $ pκ�Ïù   

“Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang menghalang-halangi menyebut 

nama Alloh dalam mesjid-mesjid-Nya…”  (QS. An-Nur: 114) 

Ia berkata: “Pembangunan masjid tidak boleh dilarang kecuali jika yang membangun 

bermaksud memicu perpecahan dan perselisihan dengan cara membangun sebuah masjid di 

samping masjid yang ada atau di dekatnya, yang bertujuan memecah belah jamaah Masjid 

pertama, menghancurkannya dan memecah belah kalimat. Dalam kondisi seperti ini, masjid 

kedua harus dirobohkan dan tidak boleh dibangun. Maka dari itu kami katakan: Tidak 

boleh di suatu daerah ada dua Masjid Jami‘, dalam satu Masjid tidak boleh ada dua Imam, 

dan dalam satu masjid tidak boleh ada dua Jamaah.” 

Syaikh Muhammad bin Abdul WahhabMuhammad bin Abdul WahhabMuhammad bin Abdul WahhabMuhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan dalam bukunya: Masaailul 

Jahiliyyah:  

“Perkara Jahiliyah Kedua: Mereka bercerai berai, menganggap sikap mendengar dan taat 

adalah kehinaan dan kerendahan. Maka Alloh Ta‘ala memerintahkan mereka bersatu dan 

melarang mereka berpecah belah. Alloh Ta‘ala berfirman:  

(#θ ßϑÅÁtG ôã $# uρ È≅ö7pt¿2 «!$# $Yè‹Ïϑy_ Ÿω uρ (#θ è%§�x s? 4 (#ρ ã�ä. øŒ$# uρ |Myϑ ÷è ÏΡ «! $# öΝä3ø‹n=tæ øŒÎ) ÷ΛäΖä. [ !#y‰ ôã r& y#©9 r' sù t ÷t/ 
öΝä3 Î/θ è=è% Λäós t7ô¹r' sù ÿ ÏµÏFuΚ÷è ÏΖÎ/ $ZΡ≡uθ ÷z Î) ÷ΛäΖä. uρ 4’ n?tã $x x© ;ο t� øãm zÏiΒ Í‘$ ¨Ζ9 $# Νä. x‹ s)Ρr' sù $ pκ÷] ÏiΒ   

“Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Alloh, dan janganlah kamu 

bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Alloh kepadamu ketika kamu dahulu (masa 

Jahiliyah) bermusuh-musuhan, Maka Alloh mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu 

Karena nikmat Alloh, orang-orang yang bersaudara; dan kamu Telah berada di tepi jurang 

neraka, lalu Alloh menyelamatkan kamu dari padanya…” (QS. Ali Imron: 103).” 
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Alloh ‘Azza wa Jalla melarang berpecah belah dan berselisih di dalam medan Jihad, dan 

mengkhabarkan jika itu terjadi maka itu pertanda kegagalan dan kerugian. Alloh juga 

mendorong seluruh kaum Muslimin berkumpul di atas satu kalimat dan manhaj yang 

mengarahkan mereka kepada ketaatan kepada Alloh dan Rosul-Nya serta melindungi 

mereka dari perpecahan dan persengketaan. Alloh Ta‘ala berfirman: 

(#θãè‹ÏÛr& uρ ©! $# …ã&s!θ ß™u‘uρ Ÿωuρ (#θããt“≈uΖs? (#θ è=t± ø tG sù |=yδ õ‹ s? uρ ö/ä3çt† Í‘ ( (# ÿρç� É9 ô¹$# uρ 4 ¨β Î) ©! $# yì tΒ šÎ�É9≈¢Á9 $#   
“Dan taatlah kepada Alloh dan rasul-Nya dan janganlah kamu berbantah-bantahan, 

yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu dan bersabarlah. 

Sesungguhnya Alloh beserta orang-orang yang sabar.” (QS. Al-Anfal: 46) 

Dan sudah menjadi hal maklum bahwa berkuasanya musuh dan penghinaan mereka 

terhadap kaum Muslimin disebabkan oleh perpecahan dan perselisihan di tubuh kaum 

Muslimin sendiri, sebagaimana disebutkan dalam hadits dari TsaTsaTsaTsa’’’’ubanubanubanuban secara Marfu‘, 

bahwasanya Alloh Ta‘ala berfirman kepada Nabi-Nya shollallohu ‘alaihi wa sallam: 

 نم ِهملَيع عمتلَِو اجو مهتضيب ِبيحتسفَي فُِسِهمى أَنِسو ا ِمنودع ِهملَيلِّطَ عأَنْ ال أُسو
    ِبأَقْطَاِرها حتى يكُونَ بعضهم يهِلك بعضا

“Dan Aku tidak akan membuat umat Islam dikuasai musuh dari luar diri mereka yang 

akan menjajah tanah air mereka meskipun seluruh penjuru dunia berkumpul untuk itu, 

sampai mereka sendiri saling membunuh satu sama lain.”  

Kita tidak akan bisa keluar dari kondisi memprihatinkan seperti sekarang ini selain 

dengan mengobati sebabnya, yaitu menggalang persatuan kaum Muslimin. Di samping 

perpecahan itu penyebab berkuasanya musuh, perpecahan juga dipicu sebab-sebab lain yang 

perlu penanganan, salah satunya karena meremehkan hukum-hukum Islam dan lalai 

mengamalkan bagian-bagiannya, sikap seperti ini menyeret kepada perselisihan dan 

perpecahan sebagai hukuman Alloh yang bersifat qodariyah. Alloh Ta‘ala berfirman: 

(#θ Ý¡oΨ sù $yà ym $ £ϑÏiΒ (#ρ ã�Åe2 èŒ  Ïµ Î/ $oΨ ÷ƒt� øîr' sù ãΝßγoΨ ÷� t/ nο uρ# y‰yè ø9$# u !$ŸÒøó t7ø9 $# uρ   
“…tetapi mereka (sengaja) melupakan sebagian peringatan yang diberikan kepada 

mereka; maka kami timbulkan di antara mereka permusuhan dan kebencian…” (QS. Al-

Maidah: 14) 

Dan berfirman: 

(# þθ ãè©Ü s)tG sù Ο èδ t� øΒr& öΝæη uΖ÷� t/ # \�ç/ã— ( ‘≅ä. ¥>÷“ Ïm $yϑÎ/ öΝÍκö‰ y‰ s9 tβθãmÌ� sù   
“Kemudian mereka (pengikut-pengikut Rasul itu) menjadikan agama mereka terpecah 

belah menjadi beberapa pecahan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada 

pada sisi mereka (masing-masing).” (QS. Al-Mukminun: 53) 

Obat penyakit ini adalah berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah agar Alloh 

Ta‘ala akan menyatukan hati-hati kita, sebagaimana firman Alloh Ta‘ala: 
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uθèδ ü“Ï% ©!$# š‚ y‰−ƒr&  Íν Î�óÇ uΖÎ/ šÏΖÏΒ÷σ ßϑ ø9$$ Î/uρ ∩∉⊄∪ y#©9 r& uρ š÷t/ öΝÍκÍ5θ è=è% 4 öθ s9 |Mø) xΡ r& $ tΒ ’ Îû ÇÚ ö‘F{ $# $ YèŠÏΗsd 
!$̈Β |Mø ©9 r& š÷t/ óΟ ÎγÎ/θ è=è% £Å6≈s9 uρ ©! $# y#©9 r& öΝæη uΖ÷� t/   

“… Dialah yang memperkuatmu dengan pertolongan-Nya dan dengan orang-orang 

Mukmin; dan yang mempersatukan hati mereka (orang-orang yang beriman), walaupun 

kamu membelanjakan semua (kekayaan) yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat 

mempersatukan hati mereka, akan tetapi Alloh telah mempersatukan hati mereka…” (QS. 

Al-Anfal: 62-63) 

Oleh karena itu Alloh ta’ala berfirman: 

كبر ِحمن رِإالَّ م ِلِفنيتخالُونَ مزالَ يو    

“…dan mereka terus dalam perselisihan, selain yang dirahmati Robbmu…” (QS. Hud: 

118 – 119) 

Abu Su‘udAbu Su‘udAbu Su‘udAbu Su‘ud berkata di dalam Tafsir-nya (IV/ 248): 

“Selain yang dirahmati Robbmu maknanya: selain kaum yang Alloh beri hidayah kepada 

kebenaran dengan karunia-Nya, lalu mereka bersatu di kebenaran tersebut dan tidak 

memperselisihkannya.” 

Ini merupakan dalil bahwa orang yang bersatu dan jauh dari perselisihan adalah kaum 

yang dirahmati dan diterima di sisi Alloh. Dan inilah yang kami saksikan –dan Alloh 

sebagai saksi—pada saudara-saudara kami di Majelis Syuro Mujahidin. Alloh telah 

memudahkan mereka mengumpulkan apa yang tercerai berai, menyatukan kalimat, dan 

mengajak kaum Muslimin kepadanya. Tekad mereka tidak pernah lesu, semangat mereka 

tidak pernah luntur, mereka rela menempuh jauhnya perjalanan demi menggalang diskusi, 

dialog dan negosiasi dengan saudara-saudaranya sesama Muslim dari kalangan kabilah-

kabilah, tokoh-tokoh masyarakat, anasir-anasir dan jamaah-jamaah. Langkah ini membuat 

banyak kelompok dan satuan tempur berbai’at kepada Majelis Syuro dan mengikuti 

jejaknya. Yang demikian itu –demi Alloh—merupakan pertanda keridhoan dan rahmat 

yang melindungi mereka dari langit ketujuh. Tanda ini sudah cukup untuk mendorong 

kami menyampaikan kabar gembira kelahiran Daulah Islam. Karena saat ini tokoh-tokoh 

penting Majelis Syuro semakin kuat pegangannya, pengikut dan persenjataannya bertambah 

banyak, jumlah pasukannya meningkat setiap hari, pekerjaan dan proyeknya selalu 

mengalami peningkatan, dan Alloh Maha Memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. 

 

Pasal: KewajibanPasal: KewajibanPasal: KewajibanPasal: Kewajiban----Kewajiban Syar‘i Seorang Imam Yang Berhasil Kewajiban Syar‘i Seorang Imam Yang Berhasil Kewajiban Syar‘i Seorang Imam Yang Berhasil Kewajiban Syar‘i Seorang Imam Yang Berhasil 

Dilaksanakan Majelis Syuro MujahidinDilaksanakan Majelis Syuro MujahidinDilaksanakan Majelis Syuro MujahidinDilaksanakan Majelis Syuro Mujahidin    

Tujuan syar‘i diangkatnya seorang Imam –secara global—adalah memperbaiki kondisi 

umat manusia, baik agama maupun dunianya. Dengan kata lain: memperbaiki kondisi dan 

persoalan-persoalan masyarakat, terutama persoalan agama. Ini tujuan globalnya. 

Adapun rinciannya adalah sebagai berikut: 
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1. Menjaga Din Agar Tetap Berada di Atas1. Menjaga Din Agar Tetap Berada di Atas1. Menjaga Din Agar Tetap Berada di Atas1. Menjaga Din Agar Tetap Berada di Atas Prinsipnya Yang Baku dan  Prinsipnya Yang Baku dan  Prinsipnya Yang Baku dan  Prinsipnya Yang Baku dan IjmakIjmakIjmakIjmak Salaful  Salaful  Salaful  Salaful 

UmmahUmmahUmmahUmmah    

Termasuk dalam hal ini: 

(1) Membumikan ajaran Tauhid dan membersihkannya dari debu-debu kesyirikan.  

Berkat pertolongan dan karunia Alloh, saat ini Irak menjadi lahan tauhid tersubur di 

dunia. Di sini persoalan tauhid terjaga; tidak ada kuburan yang diziarahi kecuali yang tak 

diketahui, tidak ada tukang sihir yang didatangi, tidak ada propagandis kesyirikan baik 

syirik dalam uluhiyah maupun rububiyyah. Orang yang menyerukan ajaran syirik hidup 

dalam ketakutan sembari menunggu-nunggu siapa tahu Islam akan lenyap dan kekufuran 

akan menang, di saat yang sama orang seperti ini pasti dibabat habis oleh hamba-hamba 

Alloh para Mujahidin. 

Termasuk dalam hal ini, kami berhasil menghentikan –berkat bantuan dan kekuatan 

Alloh—para propagandis faham Ba‘ats, faham Qodariyah dan Atheis.   

Di antara kisah lucu namun menyedihkan, suatu ketika Mujahidin meledakkan kubah 

penutup sebuah kuburan, para penganut kuburan (quburiyyun-ed) itu mengatakan; “Kami 

tahu, kuburan ini tidak bisa mendatangkan bahaya dan memberi manfaat,” setelah 

diledakkan mereka mengambil sisa-sisa reruntuhannya, ada yang mengambil pintu, kaca, 

ada yang mengambil bekas tiang-tiangnya. 

(2) Menempatkan Syariat Islam pada posisi yang dijadikan Alloh untuknya.  

Yaitu posisi pemimpin semua perbuatan, semua orang, semua keadaan, semua adat 

kebiasaan, semua kelompok, dan sebagainya. Sebab, tidak ada Islam jika yang dijadikan 

rujukan bukan Syariat Alloh ‘Azza wa Jalla. Alloh Ta‘ala berfirman: 

$tΒ uρ ÷Λ ä øn=tG ÷z$# ÏµŠÏù ÏΒ & óx« ÿ…çµ ßϑ õ3 ßssù ’ n<Î) «! $# 4 ãΝä3 Ï9≡ sŒ ª! $# ’În1u‘ Ïµø‹n=tã àMù=ā2uθ s? Ïµø‹s9Î) uρ Ü=Š ÏΡ é&   

“Tentang sesuatu apapun kamu berselisih, maka putusannya (terserah) kepada Alloh. 

(yang mempunyai sifat-sifat demikian) Itulah Alloh Tuhanku, kepada-Nya lah Aku 

bertawakkal dan kepada-Nyalah Aku kembali.” (QS. Asy-Syuro: 10) 

Dan berfirman: 

Ÿξsù y7În/u‘ uρ Ÿω šχθãΨ ÏΒ÷σãƒ 4®L ym x8θ ßϑÅj3ys ãƒ $ yϑŠ Ïù t�yfx© óΟßγ oΨ ÷�t/ §ΝèO Ÿω (#ρß‰ Åg s† þ’ Îû öΝÎηÅ¡ àΡr& % [` t�ym 

$ £ϑ ÏiΒ |M øŠ ŸÒs% (#θ ßϑ Ïk=|¡ ç„uρ $VϑŠ Î=ó¡ n@ ∩∉∈∪   

“Maka demi Robbmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka 

menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka 

tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan dan 

mereka menerima dengan sepenuhnya.” (QS. An-Nisa’: 65) 

Dan berfirman:  
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    ولَا يشِرك ِفي حكِْمِه أَحداً

“Dan Alloh tidak mengambil seorangpun menjadi sekutu-Nya dalam menetapkan 

keputusan.” (QS. Al-Kahfi: 26) 

Dan berfirman: 

β Î* sù ÷Λä ôã t“≈uΖ s? ’ Îû & óx« çνρ–Šã�sù ’ n< Î) «! $# ÉΑθß™ §�9 $#uρ β Î) ÷Λ äΨ ä. tβθ ãΖÏΒ÷σ è? «! $$Î/ ÏΘ öθ u‹ø9 $#uρ Ì�Åz Fψ$# 4 y7 Ï9≡sŒ ×� ö�yz 

ß|¡ ômr& uρ ¸ξƒ Íρù' s?   

“Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia 

kepada Alloh (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada 

Alloh dan Hari Kemudian.” (QS. An-Nisa’: 59) 

Dan berfirman: 

$ yϑ ‾ΡÎ) tβ%x. tΑöθ s% tÏΖ ÏΒ÷σ ßϑ ø9 $# #sŒ Î) (#þθ ãã ßŠ ’ n<Î) «! $# Ï&Î!θ ß™u‘uρ u/ä3 ósu‹Ï9 öΝßγoΨ ÷� t/ βr& (#θä9θ à) tƒ $ uΖ÷è Ïϑ y™ $ uΖ ÷èsÛ r& uρ 

4 y7Í×‾≈s9 'ρé& uρ ãΝèδ tβθ ßsÎ= øßϑ ø9 $#   

“Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin, bila mereka dipanggil kepada Alloh dan 

rasul-Nya agar Rasul menghukum (mengadili) di antara mereka ialah ucapan. "Kami 

mendengar, dan kami patuh". dan mereka Itulah orang-orang yang beruntung.” (QS. An-

Nur: 51) 

Dan masih banyak nash-nash lain yang semuanya menunjukkan secara pasti tidak 

bernilainya keislaman seseorang yang berhukum kepada selain syariat Alloh ‘Azza wa Jalla, 

para Ulama sepakat tentang masalah ini. 

Ibnu KatsirIbnu KatsirIbnu KatsirIbnu Katsir berkata: “Maka barangsiapa meninggalkan Syariat muhkam yang diturunkan 

kepada Muhammad bin Abdullah sang penutup para Nabi Shollallohu ‘Alaihi wa Sallam lalu 

berhukum kepada syariat-syariat yang telah dihapus, maka ia telah kafir. Lalu bagaimana 

dengan orang yang berhukum kepada hukum Ilyasiq dan lebih mendahulukannya daripada 

syariat ini? Siapa yang melakukan perbuatan seperti itu sungguh ia telah kafir berdasarkan 

kesepakatan kaum Muslimin.” (Lihat Al-Bidayah wan Nihayah: XII/ 119) 

Dan apakah tujuan kami berperang mengorbankan nyawa dan sesuatu paling mahal 

yang kami miliki selain untuk tujuan ini? 

2. Mengadili Orang2. Mengadili Orang2. Mengadili Orang2. Mengadili Orang----orang yang Bersengketaorang yang Bersengketaorang yang Bersengketaorang yang Bersengketa    

Dengan kata lain: Menengahi pertikaian dan menghentikan perselisihan, termasuk 

mengangkat para Qodhi dan Hakim, seperti akan kami jelaskan. 

Alloh telah mengaruniai Mujahidin dalam Daulah Islamiyah untuk mampu 

memecahkan pertikaian-pertikaian yang bergejolak sejak beberapa abad, di mana rezim 

pemerintah Ba‘ats kafir tidak mampu menyelesaikannya dengan semua keahlian, kekuatan 
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dan keangkuhan yang ia miliki. Sementara itu musuh-musuh Alloh dari kalangan para 

penjajah mencoba memecahkan sebagian pertikaian ini untuk tujuan mendekati kabilah-

kabilah yang ada, namun semuanya lenyap tanpa bekas. 

Alloh memudahkan saudara-saudara kalian para Mujahidin dalam banyak kesempatan 

untuk menyelesaikan banyak pertikaian seperti ini, kemudian kedua belah fihak yang 

bertikai keluar dalam keadaan sangat senang dan bahagia. Bahkan pernah ada dari mereka 

yang mengatakan: “Demi Alloh, dalam hidupku aku belum pernah bergembira seperti 

kegembiraanku hari ini.”  

Ini disebabkan anggota keluarga dari dua kabilah yang bertikai kini bergabung dalam 

satu barisan dan satu jamaah, yaitu Jamaah Daulah Islam sebagaimana bersatunya kabilah 

Aus dan Khozroj dalam satu barisan dan satu Jamaah. Alloh telah memudahkan sesuatu 

yang sulit terjadi dalam suasana hidup jahiliyah yang busuk.  

3. Mengangkat Para Qodhi dan Hakim.3. Mengangkat Para Qodhi dan Hakim.3. Mengangkat Para Qodhi dan Hakim.3. Mengangkat Para Qodhi dan Hakim.    

A. Definisi Qodhi: A. Definisi Qodhi: A. Definisi Qodhi: A. Definisi Qodhi: Diambil dari kata Al-Qodho’ (memberi keputusan hukum) yang 

menurut Ibnu RusydIbnu RusydIbnu RusydIbnu Rusyd adalah: “Menyampaikan hukum Syar‘i dengan penyampaian bersifat 

mewajibkan.” (Lihat Al-Bahjah: I/ 31) 

Syarat “bersifat mewajibkan” di sini mengeluarkan Ifta’ (memberi fatwa) dari definisi 

Qodho’’. Sebab berfatwa juga menyampaikan hukum Syar‘i, namun tanpa unsur 

mewajibkan. Maka seorang Mufti tidak bisa mewajibkan orang yang bertanya melaksanakan 

fatwanya, tetapi dikembalikan kepada kapasitas agama penanya. Adapun seorang Qodhi, ia 

menyampaikan hukum syar‘i kepada dua fihak yang bertikai dan fihak yang dijatuhi 

hukuman harus melaksanakan kewajibannya, jika tidak ia akan dihukum sampai ia 

melaksanakan kewajibannya.  

B. Hukum Melaksanakan B. Hukum Melaksanakan B. Hukum Melaksanakan B. Hukum Melaksanakan Qodho’Qodho’Qodho’Qodho’    

Hukumnya adalah Fardhu Kifayah. Maka seorang Imam wajib mengangkat seorang 

Qodhi, ia boleh memaksa orang yang menolak menjadi Qodhi jika ia layak untuk itu 

berdasarkan rekomendasi para Ulama.  Terkadang menjadi Qodhi adalah fardhu ‘ain bagi 

orang alim di suatu wilayah yang di antara penduduknya tidak ada yang layak menjadi 

Qodhi selain dia.  

Dahulu Nabi shollallohu ‘alaihi wa sallam biasa menjadi Qodhi di tengah para 

shahabatnya, sebagaimana diriwayatkan secara shohih oleh Imam Enam dari hadits Ummu 

Salamah Rodhiyallohu ‘anha bahwa Nabi shollallohu ‘alaihi wa sallam bersabda:  

 ننَ أَلْحكُوأَنْ ي كُمضعلَّ بلَعو ،نَ ِإلَيوِصمتخت كُمِإنو ،رشا با أَنمِإن ِتِه فَأَقِْضي لَهجِبح
ذْهأْخِه فَالَ يأَِخي قِبح لَه تيقَض نفَم ،عما أَسٍو ِممحلَى نع 

“Aku hanyalah manusia biasa sementara kalian mengadukan pertikaian kalian kepadaku. 

Dan barangkali sebagian kalian lebih lihai menyampaikan agumentasi sehingga aku 

memberi keputusan sesuai yang aku dengar. Maka siapa yang kuberi keputusan yang 

sebenarnya itu hak saudaranya, janganlah ia mengambilnya.” (HR. BukhoriBukhoriBukhoriBukhori—Kitabus 
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Syahadat—Bab Man Aqomal Bayyinah Ba‘dal Yamin: 2534, dan Kitabul Hiyal – Bab Idza 

Ghodhiba Jaariyatan Faza‘ama Annaha Matat Faqudhiya Bi Qimatil Jariyah Tsumma 

Wajadaha Shohibuha Fahiya Lahu Wa Yuroddu Al-Qimah: 6566, Kitabul Ahkam – Bab 

Mau‘idzotul Imam Al-Khushuma: 6748, dan MuslimMuslimMuslimMuslim – Kitabul Aqdhiyah – Bab Al-Hukmu 

Bidz Dzohir  Wal Lahnu Bil Hujjah: 1713 Abu DawudAbu DawudAbu DawudAbu Dawud – Kitabul Aqdhiyah – Bab Fi Qodhoil 

Qodhi Idza Akhthoa: 3583, TirmiTirmiTirmiTirmiddddzizizizi – Kitabul Ahkam – Bab Ma Ja’a Fit Tasydid ‘Ala Man 

Yaqdhi Lahu Bisyai’in Laisa Lahu An Ya’khudzahu: 1339, Nasa’iNasa’iNasa’iNasa’i (Mujtaba) – Kitab Adabil 

Qodho’—Bab Al-Hukmu Bidz Dzohir: 5401 dan Bab Ma Yuqtho‘ul Qodho’: 5422, dan Ibnu Ibnu Ibnu Ibnu 

MajahMajahMajahMajah – Kitabul Ahkam—Bab Qodhiyyatul Hakim La Tuhillu Haroman wa La Tuharrimu 

Halalan: 2317) 

Nabi shollallohu ‘alaihi wa sallam juga pernah mengutus AliAliAliAli dan MuMuMuMu’’’’adzadzadzadz ke Yaman 

untuk urusan Qodho’.  Adapun pengiriman AliAliAliAli rodliyallohu ‘anhu, diriwayatkan oleh 

AhmadAhmadAhmadAhmad: 1280 – 1282. 

Para Khulafa Rosyidin pada awal mulanya menangani sendiri urusan Qodho’, seperti 

dilakukan Abu BakarAbu BakarAbu BakarAbu Bakar Rodhiyallohu ‘anhu, demikian juga UmarUmarUmarUmar di awal-awal 

kekhilafahannya, setelah itu beliau mengangkat Abu Darda’Abu Darda’Abu Darda’Abu Darda’ sebagai Qodhi di Madinah, 

Syuraih di Bashroh, Abu Musa AlAbu Musa AlAbu Musa AlAbu Musa Al----Asy‘ariAsy‘ariAsy‘ariAsy‘ari di Kufah. Beliau pernah mengirim surat 

kepadanya yang berisi prinsip-prinsip Qodho’ secara ringkas namun universal, yang setelah 

itu menjadi rujukan para Fuqoha, ahli Hadits dan Ahli Ushul dalam memahami masalah 

Qodho’ dan semisalnya.  

Alloh telah mengkaruniai Mujahidin Daulah Islam untuk membentuk Mahkamah Syar‘i 

di berbagai penjuru negeri Dua Aliran Sungai (Irak dan sekitarnya) untuk menegakkan 

hukum Alloh di muka bumi, yaitu melaksanakan hudud dan qishosh sesuai perintah Alloh 

‘Azza wa Jalla. Para Qodhi juga melaksanakan tugas mengadili sesuai agama Alloh yang 

mereka laksanakan, walhamdulillah. 

4. Membebaskan Tawanan, Menjaga Wilayah dan Tempat4. Membebaskan Tawanan, Menjaga Wilayah dan Tempat4. Membebaskan Tawanan, Menjaga Wilayah dan Tempat4. Membebaskan Tawanan, Menjaga Wilayah dan Tempat----tempat Sucitempat Sucitempat Sucitempat Suci 

Saudara-saudara kalian di Daulah Islam merasa terhormat ketika mereka menumpahkan 

darahnya berkali-kali, mengorbankan anggota-anggota dan para pemimpinnya terlebih 

dahulu sebelum tentaranya, demi membebaskan tawanan. Ini dibuktikan dengan peristiwa 

terbunuhnya Syaikh Abu Anas AsyAbu Anas AsyAbu Anas AsyAbu Anas Asy----SyamiSyamiSyamiSyami5 rohimahulloh. 

Imam BukhoriImam BukhoriImam BukhoriImam Bukhori rohimahulloh meriwayatkan dari Abu MusaAbu MusaAbu MusaAbu Musa rodliyallohu ‘anhu ia 

berkata: Rosululloh shollallohu ‘alaihi wa sallam bersabda: 

     وأَطِْعموا الْجاِئع وعودوا الْمِريض- يعِني اَْألِسير -فُكُّوا الْعاِني 

“Bebaskanlah tawanan, beri makanlah orang lapar, dan jenguklah orang sakit.” 

Membebaskan tawanan merupakan salah satu tujuan utama dalam Syariat Islam, kami 

telah melakukan penyerangan ke penjara Abu Ghorib sebanyak tiga kali dan ke Markaz 

Anti Teror di Baghdad sebanyak dua kali. Alloh juga telah mengaruniai kami untuk bisa 

mengeluarkan para tawanan di berbagai penjara, di antaranya dari Kantor Pusat Kepolisian 
                                                
5
 Abu Anas Asy-Syami rohimahulloh, salah seorang anggota Dewan Syariat Tandzim Al-Qaeda Irak, beliau gugur ketika bersama 

anak buahnya menyerbu kamp penjara Abu Ghorib –penerj. 
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distrik Amil dan Muqdadiyah, di kantor Polisi Federal distrik Diyala dan lain-lain. Ini 

termasuk anugerah yang sementara ini hanya Alloh berikan kepada kami saja, tidak kepada 

yang lain, meskipun banyak sekali klaim –Alloh lebih tahu kebenaran klaim tersebut—yang 

mengatakan bahwa mereka adalah pasukan yang paling banyak anggota dan 

persenjataannya. Lantas, mana pembelaan mereka terhadap kehormatan?!! 

Salah satu bentuk menjaga wilayah adalah mengamankan jalur transportasi dan 

memberi jaminan keamanan, sebagaimana dikatakan sebagian Ulama’: “Melindungi Islam 

dari perebutan kekuasaan dan jatuhnya wilayah-wilayah Islam oleh Ahlul ‘Aromah.”  

Ahlul ‘Aromah adalah para penjahat, seperti para pencuri dan perampok. 

Semua orang tahu, baik yang jauh atau yang dekat, bahwa Mujahidin Daulah Islam telah 

melakukan pengejaran kepada para perampok dan menghukum mereka sesuai dengan 

hukum Alloh Ta‘ala demi menghentikan aksi perusakan. Wal Hamdulillah. 

5. Menegakkan Hudud5. Menegakkan Hudud5. Menegakkan Hudud5. Menegakkan Hudud    

Termasuk semua yang terkait dengannya, yaitu menjatuhkan hukuman dan ta‘zir yang 

bisa menimbulkan efek jera kepada para pelaku kerusakan sehingga ia tidak mengulangi lagi 

perbuatan keji dan dosa.  

Menegakkan hudud termasuk faktor utama datangnya keberkahan dan kelapangan 

rezeki. Sebab, penegakkan hudud bisa mencegah masyarakat melakukan perbuatan-

perbuatan haram yang menyebabkan hilangnya berkah dan keringnya mata air  kebaikan.  

Oleh karena itu, Nabi shollallohu ‘alaihi wa sallam bersabda: 

    لَحد يقَام ِفي اَْألرِض خير ِمن أَنْ يمطَروا سبِعين صباحاً

“Sungguh, satu hukum hudud ditegakkan di muka bumi itu lebih baik daripada 

turunnya hujan kepada penduduknya selama 70 pagi.” (HR. AhmadAhmadAhmadAhmad: II/ 402, NasaNasaNasaNasa’’’’iiii dalam 

Al-Mujtaba –Kitabul Hudud—Bab At-Targhib Fi Iqomatil Had: 4905 secara marfu‘ dengan 

lafadz: “…30 pagi , dan secara mauquf dengan lafadz: “…40 malam, dan Ibnu MajahIbnu MajahIbnu MajahIbnu Majah—

Kitabul Hudud—Bab Iqomatul Hudud: 2538 dari hadits Abu HuroirohAbu HuroirohAbu HuroirohAbu Huroiroh secara marfu‘) 

Makanya seorang Imam itu melihat dengan cahaya Alloh dan mengerti bahwa 

penegakkan hudud adalah solusi penyelesaian terpenting bagi berbagai problematika 

ekonomi negara, seperti kekeringan, kenaikan harga, pengangguran dan lain-lain.  

Adapun orang-orang yang hatinya tertutup, yang fikirannya terkontaminasi racun 

faham Paganisme Modern, yang hatinya tertusuk panah faham Barat, maka mereka 

menganggap penegakkan hudud sebagai kebiadaban, kemunduran, dan memancing 

kemarahan masyarakat Internasional, menyebabkan negara terkena embargo. Di sinilah 

ujian muncul, yang membedakan mana orang yang yakin dan mana orang yang ragu. Di 

sinilah pembelah jalan yang menampakkan watak asli orang dan menyingkap hakikat 

dirinya. Oleh karena itu, para Ulama mensyaratkan seorang Khalifah itu harus memiliki 

keberanian menegakkan hudud, tidak takut celaan orang yang mencela.  
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Adapun para pengecut, yang bulu kuduknya berdiri karena takut disebut biadab dan tak 

menghargai hak asasi manusia oleh apa yang mereka sebut sebagai Masyarakat 

Internasional, maka mereka tidak pantas diserahi amanah memikul Syariat Alloh dan 

mengemban kepentingan-kepentingan umatnya. 

Salah satu contoh penegakkan hudud di negeri Dua Aliran Sungai: Suatu ketika seorang 

anggota suatu kabilah datang membawa putrinya –yang telah melanggar had—dan berkata: 

“Bersihkan dia, wahai hamba-hamba Alloh.” Akhirnya pelaksanaan had ditunda sampai ia 

melahirkan. Kemudian pasangan lelakinya juga mengakui telah berbuat zina dan ia belum 

menikah, maka di hari Jumat khotib menyampaikan khutbah berisi keutamaan penegakkan 

hudud, setelah itu orang-orang keluar masjid dan berkumpul di sekitar lelaki itu, dan 

hukum hudud pun diberlakukan kepadanya, wal Hamdulillah.  

Contoh lain adalah menangkap tukang-tukang sihir dan membunuh mereka, dan 

banyak lagi contoh lain yang tidak mungkin dibatasi. 

6. Mengusir Agresor Dan Melindungi Daerah Perbatasan6. Mengusir Agresor Dan Melindungi Daerah Perbatasan6. Mengusir Agresor Dan Melindungi Daerah Perbatasan6. Mengusir Agresor Dan Melindungi Daerah Perbatasan 

Hal itu dilakukan demi menjaga daerah perbatasan Negeri Islam dari ketamakan musuh 

dari kalangan kafir asli maupun murtad, dan inilah ibadah ribath yang Alloh Ta‘ala jadikan 

sebagai salah satu ibadah paling agung. Ribath sehari saja di jalan Alloh lebih baik daripada 

puasa dan sholat malam selama sebulan. Dan siapa meninggal dalam keadaan ribath, ia akan 

dibebaskan dari pertanyaan kubur, pahala amalnya akan dikembangkan hingga hari Kiamat, 

api neraka tidak akan menyentuh mata yang bermalam dalam rangka berjaga-jaga di jalan 

Alloh. Semua keutamaan ini tercantum dalam riwayat-riwayat hadits yang shohih.  

Adapun tiga keutamaan yang pertama kami sebutkan, diriwayatkan MuslimMuslimMuslimMuslim dalam 

Kitabul Imaroh—Bab Keutamaan Ribath: 1913, TirmiTirmiTirmiTirmiddddzizizizi dalam Kitab Fadhoilil Jihad—Bab 

Ma Ja’a Fi Fadhlil Murobith: 1665 dari hadits SalmanSalmanSalmanSalman. 

Adapun keutamaan keempat, diriwayatkan oleh TirmiTirmiTirmiTirmiddddzizizizi dalam Kitab Fadhoilil Jihad—

Bab Ma Ja’a Fi Fadhlil Harosi Fi Sabilillah: 1639 dan ia berkata: “Hadits ghorib, kami tidak 

mengetahuinya selain dari hadits Syuaib bin Zuroiq.” Syuaib adalah orang yang suka 

mengira-ngira hadits, seperti dituturkan BukhoriBukhoriBukhoriBukhori. 

Syaikhul Islam Ibnu TaimiyahSyaikhul Islam Ibnu TaimiyahSyaikhul Islam Ibnu TaimiyahSyaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata di dalam Majmu‘ Fatawa (28/ 358):  

“Para Fuqoha berbeda pendapat mengenai status Kelompok yang menolak melaksanakan 

syariat Islam jika mereka meninggalkan Sholat Sunnah Rowatib, seperti dua rekaat sebelum 

Subuh, apakah mereka boleh diperangi? Ada dua pendapat. Adapun dalam kewajiban dan 

perkara haram yang sudah jelas dan masyhur, maka semuanya sepakat kelompok yang 

meninggalkannya harus diperangi sampai mereka mau melaksanakannya secara konsisten, 

seperti melaksanakan sholat wajib, menunaikan zakat, puasa di bulan Romadhon, haji ke 

Baitullah, dan konsisten meninggalkan perbuatan-perbuatan haram seperti menikahi 

saudari sendiri, memakan barang-barang kotor, menzalimi nyawa dan harta kaum Muslimin 

dan lain sebagainya. 

Memerangi orang-orang seperti ini adalah kewajiban yang harus didahulukan setelah 

sampainya dakwah Nabi kepada mereka tentang masalah yang mereka diperangi karenanya. 
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Adapun jika mereka yang terlebih dahulu menyerang kaum Muslimin, maka memerangi 

mereka semakin ditekankan, sebagaimana telah kami sebutkan tentang masalah memerangi 

orang-orang yang menolak melaksanakan syariat dari kalangan orang-orang jahat dan para 

perampok jalanan. Jihad paling wajib, yaitu memerangi orang-orang kafir dan orang-orang 

yang menolak menjalankan sebagian Syariat Islam, seperti memerangi kaum yang menolak 

membayar zakat dan memerangi Khowarij atau yang semisal, maka itu wajib dilaksanakan 

baik dengan menyerang terlebih dahulu atau mempertahankan diri. Adapun menyerang 

terlebih dahulu, hukumnya adalah fardhu kifayah, jika ada sebagian orang yang 

melaksanakannya maka gugurlah kewajiban itu dari yang lain dan keutamannya diperoleh 

oleh yang melaksanakannya,  sebagaimana firman Alloh Ta‘ala:  

āω “ ÈθtG ó¡ o„ tβρ ß‰Ïè≈s) ø9$# zÏΒ tÏΖ ÏΒ÷σ ßϑ ø9 $# ç�ö�xî ’ Í<'ρé& Í‘u�œØ9 $#   

“Tidaklah sama antara mukmin yang duduk (yang tidak ikut berperang) yang tidak 

mempunyai 'uzur …” (QS. An-Nisa’: 85) 

Adapun jika musuh hendak menyerang kaum Muslimin maka melawannya adalah wajib 

bagi semua orang yang diserang, sedangkan mereka yang tidak diserang wajib membantu 

mereka, sebagaimana firman Alloh Ta‘ala: 

Èβ Î)uρ öΝä.ρç�|ÇΖoKó™$# ’ Îû ÈÏd‰9 $# ãΝà6 ø‹n= yèsù ç�óÇ ¨Ζ9$# āω Î) 4’ n? tã ¤Θ öθ s% öΝä3oΨ÷� t/ Νæη uΖ÷� t/uρ ×,≈sVŠ ÏiΒ 3   
“(akan tetapi) jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) 

agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada 

perjanjian antara kamu dengan mereka…” (QS. Al-Anfal: 72) 

Sebagaimana Nabi juga memerintahkan menolong sesama Muslim, baik orang itu 

tentara pemerintah atau bukan. Hal ini dilakukan sesuai kemampuan masing-masing orang, 

dengan jiwa dan hartanya, bersama jumlah yang sedikit maupun banyak, berjalan maupun 

berkendaraan sebagaimana ketika kaum Muslimin diserang musuh dalam perang Khondaq. 

Alloh tidak mengizinkan seorang pun tidak mengikutinya seperti dalam perang menyerang 

terlebih dahulu untuk mencari musuh, di mana dalam perang seperti ini Alloh membagi 

kepada orang yang duduk (tidak berangkat) dan orang yang berangkat. Namun dalam 

perang membela diri, Alloh mencela orang yang meminta izin kepada Nabi dengan 

mengatakan: Rumah kami adalah aurat! Padahal itu bukan aurat, mereka hanya ingin 

melarikan diri. 

Seperti ini adalah perang membela agama, kehormatan dan nyawa. Dan ini adalah 

perang darurat, sementara yang pertama adalah perang pilihan yang berfungsi memberikan 

tambahan kepada agama dan meninggikannya dalam rangka menggentarkan hati musuh 

seperti pada perang Tabuk dan yang semisal.” 

7. Memungut Harta Zakat, Menjaga Harta Fai’ Dan Sedekah, Serta Sumber7. Memungut Harta Zakat, Menjaga Harta Fai’ Dan Sedekah, Serta Sumber7. Memungut Harta Zakat, Menjaga Harta Fai’ Dan Sedekah, Serta Sumber7. Memungut Harta Zakat, Menjaga Harta Fai’ Dan Sedekah, Serta Sumber----Sumber Sumber Sumber Sumber 

Pemasukan Baitul Mal LainnyaPemasukan Baitul Mal LainnyaPemasukan Baitul Mal LainnyaPemasukan Baitul Mal Lainnya 

Yakni mengumpulkan harta dari berbagai sumber, terutama adalah zakat. Karena zakat 

adalah rukun Islam ketiga setelah Dua Kalimat Syahadat dan Sholat. Maka yang pertama 
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kali dibebani tugas mengumpulkan dan membagikan harta zakat adalah Imam, berdasarkan 

firman Alloh ‘Azza wa Jalla: 

õ‹è{ ôÏΒ öΝÏλÎ;≡uθ øΒ r& Zπs% y‰ |¹ öΝèδã�ÎdγsÜ è? ΝÍκ�Ïj. t“è? uρ $pκ Í5   

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan 

mensucikan mereka…” (QS. At-Taubah: 103) 

Oleh karena itu semua Ulama baik dari kalangan Sahabat maupun generasi setelahnya, 

semuanya sepakat bahwa Imam bisa memerangi orang-orang yang menolak membayar 

Zakat. Dan dahulu Abu Bakar AshAbu Bakar AshAbu Bakar AshAbu Bakar Ash----ShiddiqShiddiqShiddiqShiddiq rodliyallohu ‘anhu telah memerangi mereka dan 

semua Shahabat kembali kepada pendapatnya serta menyepakatinya. 

Imam AlImam AlImam AlImam Al----QurthubiQurthubiQurthubiQurthubi berkata: “Alloh Ta‘ala berfirman: Ambillah zakat dari sebagian harta 

mereka; perintah ini tidak hanya berlaku bagi Nabi shollallohu ‘alaihi wa sallam saja, tetapi 

berlaku juga bagi orang sepeninggal beliau yang menempati posisinya. Demikian juga 

perintah dalam firman Alloh Ta‘ala: “Dan apabila kamu berada di tengah mereka…6(QS. 

An-Nisa’: 102) 

Tidakkah engkau perhatikan, bahwa Abu Bakar AshAbu Bakar AshAbu Bakar AshAbu Bakar Ash----ShiddiqShiddiqShiddiqShiddiq bersama para shahabat –

radhiyallohu ‘anhum—memerangi orang-orang yang salah takwil dalam masalah membayar 

zakat?” (Lihat Al-Jami‘ Li Ahkaamil Quran: V/ 365) 

Rekan-rekan Anda di Daulah Islam Irak di setiap wilayah telah membuka tempat-

tempat penarikan zakat dan shodaqoh. Oleh karena itu, kami ingatkan kepada semua kaum 

Muslimin, yang bertakwa maupun yang (masih) ahli maksiat, hendaknya membayarkan 

zakat hartanya ketika sudah mencapai nishob. Dan hendaknya mereka catat bahwa Daulah 

Islam ini adalah satu-satunya fihak yang dimaksud untuk menarik zakat, tidak boleh 

seorang Muslim membayarkannya kepada yang lain. 

8. Menanggung Keluarga Para Syuhada, Para Tawanan, Orang8. Menanggung Keluarga Para Syuhada, Para Tawanan, Orang8. Menanggung Keluarga Para Syuhada, Para Tawanan, Orang8. Menanggung Keluarga Para Syuhada, Para Tawanan, Orang----orang Lemah Dan orang Lemah Dan orang Lemah Dan orang Lemah Dan 

MenanggungMenanggungMenanggungMenanggung    Biaya Perbekalan PasukanBiaya Perbekalan PasukanBiaya Perbekalan PasukanBiaya Perbekalan Pasukan    

Alloh telah menguji kita dengan banyaknya orang yang ditawan dan mati syahid, di sisi 

lain tidak ada tempat bertambat dan sumber penghasilan. Dan kami –dengan bantuan 

kekuatan Alloh—berusaha untuk menutup kebutuan ini serta memberi perhatian kepada 

mereka, hanya Alloh lah tempat meminta pertolongan. 

Berkat pertolongan Alloh pula kami bisa membiayai banyak anak-anak yatim dan 

masyarakat miskin Sunni yang tidak memiliki keterkaitan dengan jihad.  

Mengenai pengaturan administrasi ketentaraan, alhamdulillah kondisinya sangat 

teratur, baik mengenai data jumlah tentara yang berperang, orang-orang yang terluka, 

aktifitas transportasi dan lain-lain. Dan tentu saja mereka diberi perhatian dan pembiayaan 

penuh mengingat mereka seratus persen berkhidmad untuk urusan jihad Fi Sabilillah –

berkat karunia yang Alloh berikan kepada mereka. 

9. Mengangkat Orang9. Mengangkat Orang9. Mengangkat Orang9. Mengangkat Orang----orang Terpercaya Dan Profesional Sebagai Pemimpinorang Terpercaya Dan Profesional Sebagai Pemimpinorang Terpercaya Dan Profesional Sebagai Pemimpinorang Terpercaya Dan Profesional Sebagai Pemimpin    

                                                
6
 Yakni di tengah pasukan perang dalam sholat Khouf, penerj. 
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Atau meminjam istilah AlAlAlAl----MawardiMawardiMawardiMawardi:  

    اسِتكْفَاُء اُْألمناِء، وتقِْليد النصحاِء

“Memberikan kedudukan kepada orang-orang terpercaya dan memberikan jabatan 

kepada orang-orang yang tulus.” (Al-Ahkam Ash-Shulthoniyah: hal. 16) 

Poros utamanya adalah sifat kuat (profesional) dan amanah (terpercaya), sebagaimana 

firman Alloh Ta‘ala melalui lisan puteri Syu’aib: 

āχÎ) u�ö�yz ÇtΒ |Nö�yfø↔ tG ó™$# ‘“ Èθ s) ø9 $# ßÏΒ F{$#   

“Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah 

orang yang kuat lagi dapat dipercaya.” (QS. Al-Qoshosh: 26) 

Bergabungnya kekuatan dan amanah dalam diri seseorang jarang ditemukan, wajar jika 

UmarUmarUmarUmar rodliyallohu ‘anhu pernah mengucapkan:  

 للَّهم ِإني أَشكُو ِإلَيك عجز الثِّقَِّة وجلَد الْفَاِجِراَ

“Ya Alloh, aku mengeluh kepada-Mu terhadap kelemahan orang terpercaya dan 

kekuatan orang yang jahat.” 

Maka, seorang Imam mesti memilih orang yang paling tepat pada setiap bidang 

kepemimpinan. Dalam bidang kepemimpinan perang misalnya, ia harus memilih orang 

yang kuat dan pemberani, walaupun dari sisi ilmu dan sifat waro‘ kurang. Dalam bidang 

memimpin pengadilan (Qodho’) hendaknya ia mengutamakan orang yang paling berilmu 

dan waro‘, walaupun ia bukan seorang Muqotil pemberani dan bukan orang yang faham 

urusan bertempur, begitu seterusnya. (Lihat Majmu‘ Fatawa: 28/ 254) 

 

Kedua: FaktorKedua: FaktorKedua: FaktorKedua: Faktor----Faktor PolitiFaktor PolitiFaktor PolitiFaktor Politissss    

1. Melancarkan Pukulan Telak Ke Arah Musuh (Tentara Salib Dan Murtaddin)1. Melancarkan Pukulan Telak Ke Arah Musuh (Tentara Salib Dan Murtaddin)1. Melancarkan Pukulan Telak Ke Arah Musuh (Tentara Salib Dan Murtaddin)1. Melancarkan Pukulan Telak Ke Arah Musuh (Tentara Salib Dan Murtaddin)    

Bisa dipastikan bahwa kedatangan Invasi Salibis Amerika bukan tanpa tujuan sama 

sekali, sebab sejak awal serangan tentara koalisi multinasional terhadap Islam (atau menurut 

mereka terorisme) mereka sudah menyatakan akan membasmi semua perjuangan yang 

mengarah kepada kekuasaan Islam fundamentalis –menurut mereka.  

Bahkan mereka mengancam akan mencegah lahirnya kekuasaan kaum Islamis, apapun 

bentuknya. Kebodohan dan kedengkian mereka sampai pada titik menetapkan bahwa 

undang-undang pemerintah Thoghut Irak tidak mengakui legalitas berdirinya Negara 

Agama di bumi Irak. Jadi, demokrasi membenarkan faham apa saja asalkan bukan Islam. 

Dan itulah tujuan orang-orang Amerika datang ke Irak, yaitu memerangi garda terorisme di 

dunia.  

Pada hari Rabu 19 Romadhon (11 Oktober), Bush dalam Konferensi Pers di Gedung 

Putih yang berlangsung cukup lama menegaskan sebanyak tiga kali bahwa: “Keberadaan 
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Tentara Amerika di Irak bertujuan mencegah berdirinya Negara Khilafah yang akan 

memberi peluang berdirinya sebuah Daulah Kuat yang akan mengancam kepentingan-

kepentingan Barat dan Amerika di jantung negaranya.”  

Bush juga menegaskan bahwa Ekstrimis Muslim ingin menyebar luaskan ediologi 

Khilafah yang tidak mengakui budaya Liberal dan kebebasan, makanya mereka ingin agar 

kita –kata Bush—hengkang dari sana. Tetapi kita akan tetap di sana supaya kita tidak 

menyesal. Dalam situasi seperti itu rakyat Amerika harus memahami bahwa keberadaan 

kami di Irak adalah “pertaruhan diri” dan sangat krusial. Kaum ekstrimis di sana ingin 

menteror kalangan intelektual-moderat dan menggulingkan kekuasaan mereka serta 

menggantinya dengan menegakkan Negara Khilafah. Sesungguhnya pilihan hengkang dari 

Irak sangat berbahaya, itu sama artinya dengan membiarkan sejengkal wilayah dikuasai 

kaum Ekstrimis-Radikal yang bermaksud mengalahkan Amerika Serikat. Kawasan yang 

dibiarkan ini akan memberi mereka kesempatan untuk menyusun konspirasi dan rencana 

serangan ke Amerika, serta memanfaatkan sumber-sumber kekayaan yang akan 

memudahkan mereka memperluas daerah Negara Khilafah7. 

Kali ini Bush benar, meskipun dia pendusta! Namun fakta tidak seperti harapan orang-

orang Amerika. Strategi Amerika di Irak menuai pukulan telak. Rancangan target perang 

Salib yang diumumkan “berhamburan” seperti dedaunan yang rontok dan beterbangan.  

Lihatlah, hujan di musim semi bagi jihad dan Mujahidin mulai turun di langit Baghdad, 

Al-Anbar, Moshul, Sholaheddin dan Diyala, menyongsong tegaknya impian yang telah 

dicita-citakan kaum Muslimin sejak puluhan tahun dan ‘mencabut nyawa’ dari khalayan 

aliansi Zionis-Salibis di Kawasan, dengan tegaknya Daulah Islam Irak.  

Satu lagi hal penting  yang perlu dicatat, bahwa tentara Amerika kini terpuruk dalam 

ketersiksaan dan kelelahan yang belum pernah mereka perhitungkan sebelumnya. Mereka 

benar-benar sedang mempertahankan nafas-nafas terakhirnya, khususnya yang sering 

terdengar akhir-akhir ini di wilayah-wilayah Sunni tentang permintaan Tentara Amerika 

agar penduduk setempat tidak menyerang mereka, sebab mereka adalah orang-orang yang 

menginginkan kedamaian dan akan segera hengkang secepatnya dari Irak dalam kondisi 

ketakutan dan cemas, menuju kampung halaman dan keluarganya.  

Maka, program Daulah yang diberkahi ini lahir adalah untuk memberi pukulan politik 

sekeras-kerasnya terhadap program kaum Salibis di Kawasan yang selama ini mereka 

takutkan, khususnya pasca kegagalan tentara Koalisi Multinasional yang malang itu. 

2. Membantah Klaim2. Membantah Klaim2. Membantah Klaim2. Membantah Klaim----klaim Penguasa Boneka Irak dan Membongkar Kedklaim Penguasa Boneka Irak dan Membongkar Kedklaim Penguasa Boneka Irak dan Membongkar Kedklaim Penguasa Boneka Irak dan Membongkar Kedok ok ok ok 

KebatilannyaKebatilannyaKebatilannyaKebatilannya    

Seiring dengan banyaknya aksi protes dan pemberitaan sinis dari masyarakat Irak yang 

meragukan kemampuan Pemerintah Irak, dan meragukan program-program dan langkah 

yang diambil aparat keamanan dan militernya, diumumkanlah Daulah Islam Irak untuk 

menyingkap kepalsuan semua klaim dan omong kosong mereka. 

                                                
7 Tentu saja ekstrimis-radikal muslim yang di maksud fir’aun bush ialah Jama’ah-jama’ah Jihad yang berjalan di atas manhaj 
Tauhid & Jihad untuk menegakan Daulah Khilafah Islamiyah ala Minhajin Nubuwah, bukan kelompok zindiq lagi sesat yang ingin 
menegakan khilafah tanpa jihad seperti hizb at-tahrir al-bathil -ed. 
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Akhirnya masyarakat awam faham –tanpa harus ditunjukkan—bahwa pemerintahan 

Irak memang ada, namun terbatas dalam Zona Hijau yang dilindungi saja. Di luar itu, 

pemerintah tidak memiliki eksistensi di wilayah-wilayah Irak tercinta. Inilah yang sering 

diungkapkan oleh keluarga kami di Irak dengan bahasa pasaran mereka: Maakuu 

Hukuumah Yaabaa…! 

Dengan peran yang kami mainkan, bisa kami simpulkan bahwa apa yang disebut 

pemerintahan Irak benar-benar sebuah kebohongan, pemerintahan paling lemah dalam 

sejarah mana pun yang pernah ia lalui. Itulah yang membuka peluang yang bagus secara 

politis untuk mendeklarasikan Daulah Islam, bukan untuk meruntuhkan pemerintahan 

yang sekarang terhapus itu, sebab dalam pandangan kami pemerintahan ini sudah runtuh 

sejak lama, namun untuk menelanjangi kebobrokannya di hadapan semua orang.  

Pemerintahan ini tidak memiliki nilai sama sekali di wilayah-wilayah yang dikuasai 

Mujahidin seperti bisa dilihat. Atau seperti kata orang: tidak di kafilah dagang, tidak juga di 

kafilah perang. 

3. Mengisi Kekosongan Politik (Kepemimpinan)3. Mengisi Kekosongan Politik (Kepemimpinan)3. Mengisi Kekosongan Politik (Kepemimpinan)3. Mengisi Kekosongan Politik (Kepemimpinan)    

Seperti telah kami katakan, kepemimpinan adalah perintah Syar‘i. Kepemimpinan 

adalah peran dinamis yang dihasilkan dari aktifitas Jihad melalui fase-fasenya yang terus 

berkembang dan sempurna dan melalui keberhasilan operasi serangan militer yang terus 

berulang. Sehingga ia terbiasa dengan suasana itu dan mewakili salah satu bentuk politik 

syar‘i yang berjalan dalam dunia nyata. 

Dari Abu HuroirohAbu HuroirohAbu HuroirohAbu Huroiroh ia berkata: Rosululloh shollallohu ‘alaihi wa sallam bersabda:  

 ِديعب ِبيالَ ن هِإنو ِبين لَفَهخ ِبين لَكا هاُء كُلَّمِبياَْألن مهسوسلَ تاِئيرِإس ونب تكَان
مهطُوِل أَعِل فَاَْألوِة اَْألوعيا ِببا ؟ قَالَ فَونرأْما تا فَمنَ، قَالُووكْثُرلَفَاُء فَينُ خكُويسو مقَّهح 

ماهعرتا اسمع ماِئلُهفَِإنَّ اَهللا س  
 “Dahulu Bani Israil dipimpin oleh para Nabi, setiap kali seorang Nabi meninggal dunia 

digantikan oleh Nabi berikutnya. Dan tidak ada Nabi lagi setelahku, yang ada kelak adalah 

para khalifah, mereka akan banya jumlahnya.” 

Para sahabat bertanya: “Lalu, apa yang engkau perintahkan kepada kami?”  Rosululloh 

shollallohu ‘alaihi wa sallam menjawab: “Tunaikanlah bai’at yang paling pertama kemudian 

yang paling pertama, berikan hak mereka karena sesungguhnya Alloh akan meminta 

pertanggung jawab terhadap apa yang mereka pimpin.” (HR. Bukhori Bukhori Bukhori Bukhori ––––    MuslimMuslimMuslimMuslim) 

Ibnu HajIbnu HajIbnu HajIbnu Hajrrrr berkata di dalam Fathul Bari (VI/ 497): 

“Hadits ini berisi isyarat bahwa dalam sebuah komunitas harus ada seorang yang 

mengurus persoalan-persoalan mereka dan mengarahkannya di atas jalan yang baik, 

memberi keadilan kepada orang terdzalimi dari yang mendzalimi.” 
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Sistem kepemimpian syar‘i dibangun di atas prinsip menjaga dan menyempurnakan 

maslahat-maslahat. Kekosongan dalam bidang ini tak diragukan lagi akan berakibat 

terlantarnya maslahat-maslahat, bahkan bisa hilang sama sekali.  

Musuh (tentara Salibis) fokus betul dalam masalah ini demi memalingkan perhatian 

orang dari fakta pertempuran yang sebenarnya. Ia berusaha sekuat tenaga menarik simpati 

orang dengan pengadaan proyek-proyek rekontruksi dan pelayanan, tujuannya untuk 

memperoleh dukungan politis di lapangan.  

Peran yang dimainkan dari diumumkannya Daulah Islam sudah cukup menggagalkan 

program yang dilancarkan musuh untuk mempermainkan fikiran masyarakat Sunni 

sehingga mereka mau dijadikan anggota tentara nasional, polisi dan aparat keamanan yang 

akan melindungi program kaum Salibis-Amerika, selanjutnya mereka akan menjadi antek-

anteknya, bergerak dalam porosnya dan sesuai petunjuknya. 

Deklarasi Daulah akan membentuk nilai politis Islam yang tumbuh dari sebuah 

pengalaman jihad yang tulus, yang dibangun dan dibentuk oleh putera-putera Irak dan 

rekan-rekan Muhajirin. Ini memberi legalitas historis atas proyek ditegakkan Daulah ini di 

mana legalitas itu layak mereka terima karena perjuangan dan perlawanan mereka terhadap 

kaum Agresor-Penjajah.  

Dengan perannya, Daulah akan membentuk sebuah poros Islami yang dikelilingi oleh 

putera-putera Islam di Irak, kemudian dari poros itu mereka bisa mengembangkan potensi-

potensinya untuk membangun dan membangkitkan Proyek Daulah itu, jauh dari 

pengkhianatan dan tuduhan-tuduhan memalukan seperti perbuatan murtad, jauh dari 

memenuhi tuntutan, permintaan tolong dan mediasi bagi pemerintah Murtad-Pengkhianat 

yang dalam dunia nyata akan terlihat bahwa mereka sama tidak memiliki pembenaran 

apapun, tidak mendapat dukungan dari satupun kaum Muslimin, lalu akan meleleh dengan 

cepat di hadapan “kobaran sinar” Daulah Islam penuh berkah ini. 

4. Membuka Front Politik Islam Bersatu4. Membuka Front Politik Islam Bersatu4. Membuka Front Politik Islam Bersatu4. Membuka Front Politik Islam Bersatu    

Artinya membuka pintu kekuatan Jihad Islam yang akan membentuk garis politik 

pemersatu kekuatan kaum Muslimin yang jujur dan ikhlas, serta mencegah terjadinya 

perpecahan dan egoisme kelompok-kelompok Jihad. Peran ini akan menyiapkan 

terbentuknya lingkungan Islami yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang mana target-

target, kekuatan-kekuatan dan proyek-proyek ke depan akan semakin terasah dalam satu 

wadah yang bekerja dalam rangka menegakkan Islam, melayani tujuan-tujuan dan 

penyebaran faham-fahamnya yang tidak mengenal tawar menawar dalam urusan jihad, 

pengelolaan hasil dan metodenya. Benteng pertahanan semua itu adalah Daulah Islam 

bersatu. 

5. Mujahidin Telah Memetik Buah Dari Jihad Sebelum Yang Lain.5. Mujahidin Telah Memetik Buah Dari Jihad Sebelum Yang Lain.5. Mujahidin Telah Memetik Buah Dari Jihad Sebelum Yang Lain.5. Mujahidin Telah Memetik Buah Dari Jihad Sebelum Yang Lain. 

Menurut perhitungan kami setelah melihat situasi yang tengah berjalan di Irak tiga 

tahun terakhir, hasil-hasil jihad mulai bisa dilihat dengan jelas dan buahnya mulai bisa 

dinikmati oleh semua lapisan, baik dari sisi politis, ekonomi maupun sosial.  
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Sebelum tiba masa di mana semuanya mengklaim “memiliki hubungan dengan Laila”, 

padahal Laila tidak mengakuinya, sebelum semua orang yang menyimpang datang bergegas 

dari kejauhan untuk ikut dalam “meja makan” orang lain dan menyertakan dirinya dalam 

perkara yang ia sama sekali tidak memiliki keterkaitan dengannya –dan beginilah kebiasaan 

yang terjadi ketika kemenangan datang—, sebelum semua ini terjadi, maka sudah 

sepatutnya Mujahidin mengambil langkah tepat untuk menjaga keberhasilan-keberhasilan 

yang menjadi hak mereka dan menutup pintu-pintu masuk bagi “para pengemis” dan kaum 

oportunis. Alloh Ta‘ala berfirman: 

ãΑθ à) u‹y™ šχθà ‾=y‚ ßϑø9 $# # sŒÎ) óΟ çFø) n=sÜΡ$# 4† n<Î) zΟ ÏΡ$ tó tΒ $ yδρ ä‹è{ù' tGÏ9 $ tΡρâ‘sŒ öΝä3 ÷èÎ7®KtΡ ( šχρß‰ƒÌ�ãƒ β r& 

(#θ ä9Ïd‰ t6 ãƒ zΝ≈n= x. «! $# 4 ≅ è% ©9 $ tΡθ ãè Î6®Ks? öΝä3 Ï9≡ x‹ Ÿ2 š^$ s% ª! $# ÏΒ ã≅ ö6 s% ( tβθ ä9θ à) uŠ |¡ sù ö≅ t/ $ uΖtΡρß‰ Ý¡ øtrB 4 ö≅ t/ 

(#θ çΡ%x. Ÿω tβθßγs) øtƒ āω Î) Wξ‹Î= s%   

“Orang-orang Badwi yang tertinggal itu akan berkata apabila kamu berangkat untuk 

mengambil barang rampasan: “Biarkanlah kami, niscaya kami mengikuti kamu,”; mereka 

hendak merobah janji Alloh. Katakanlah: “Kamu sekali-kali tidak (boleh) mengikuti kami; 

demikian Alloh telah menetapkan sebelumnya”; mereka akan mengatakan: “Sebenarnya 

kamu dengki kepada kami”, bahkan mereka tidak mengerti melainkan sedikit sekali.” (QS. 

Al-Fath: 15) 

AlAlAlAl----AlusiAlusiAlusiAlusi berkata di dalam Ruhul Ma‘ani (26/ 101): 

“Alloh Ta‘ala berjanji kepada para pengikut peristiwa Hudaibiyah akan mengganti harta 

Ghonimah Mekkah dengan Ghonimah Khoibar jika mereka pulang dalam kondisi tak 

berperang dan tidak memperoleh apa-apa. Alloh ta’ala hanya memberikannya secara khusus 

kepada mereka. Artinya, orang-orang Badui itu akan mengatakan –ketika mereka hendak 

berangkat mengambil Ghonimah Khoibar seperti yang Alloh janjikan khusus kepada 

kalian—karena tamak kepada dunia dan karena mereka melihat lemahnya musuh serta 

memastikan kemenangan: “Biarkan kami, kami akan mengikuti kamu menuju Khaibar dan 

memerangi penduduknya bersama kalian.” Mereka hendak mengganti janji Alloh dengan 

cara ikut ambil bagian dalam pembagian ghonimah yang telah Alloh khususkan bagi peserta 

perjanjian Hudaibiyah. Intinya, mereka ingin ikut mendapat bagian tanpa mau memberikan 

pembelaan kepada agama dan meninggikan kalimat Alloh Ta‘ala.” 

Pengalaman-pengalaman sejarah, baik yang dulu maupun sekarang, telah memberi kita 

pelajaran tentang sikap para pengemis kemenangan yang menghalangi proyek jihad 

mencapai tujuannya. Maka setelah hengkangnya kaum Agresor nanti, kaum munafikin akan 

datang ingin memetik buah yang sudah matang dan murni sembari mengklaim haknya 

menjadi penguasa dan menggembar-gemborkan perannya dalam aksi jihad dan perlawanan, 

padahal ia sama sekali tidak terkait sedikit pun dengan lapangan dan medan tempur. Persis 

seperti ketika Invasi Perancis keluar dari Syam dan Aljazair, demikian juga keluarnya 

Inggris dari Mesir dan Irak. Setelahnya, kekuasaan “dilahap” oleh segelintir orang yang 

dibayar dan dikendalikan oleh agresor yang hengkang. Segelintir orang ini mengerumuni 
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hasil jerih payah jihad dengan mengatas namakan sikap nasionalis, membela golongan dan 

kemerdekaan. Akhirnya mereka merampas kendali kekuasaan dan menyimpangkan bangsa 

dari jalan Islam dan syariatnya. Setelah itu mereka menancapkan pondasi-pondasi penguasa 

Arab yang sekarang berkuasa.  

Agar darah yang tertumpah dan kerja keras itu tidak hilang sia-sia, dan agar urusan 

kepemimpinan tidak diserahkan kepada selain ahlinya, maka pemetikan panen harus segera 

dilakukan. Sebab sebaik-baik biji adalah yang segera dipanen, karena di dalamnya terdapat 

maslahat besar kaitannya dengan meletakkan kemenangan di tangan orang-orang yang 

berhak menerimanya. Situasi saat ini cocok dengan permasalahan ini dan membuka lebar-

lebar tempat bagi orang-orang yang dulu telah berkorban dan berinfak untuk mengambil 

posisi-posisinya sebelum orang lain, sebelum fenomena kaum oportunis merebak. 

6. Menggulung Orang Yang Menjual Agama Dengan Mengatas Namakan Jihad6. Menggulung Orang Yang Menjual Agama Dengan Mengatas Namakan Jihad6. Menggulung Orang Yang Menjual Agama Dengan Mengatas Namakan Jihad6. Menggulung Orang Yang Menjual Agama Dengan Mengatas Namakan Jihad    

Di tengah krisis yang dialami kaum Muslimin Irak pasca Invasi, orang-orang yang 

hatinya berpenyakit dan mengikuti hawa nafsu muncul untuk berdendang dengan 

mengatasnamakan jihad. Mereka bergerak dalam rangka meraih segelintir harta benda 

dunia, uang dan jabatan. Maka mereka memanfaatkan kecemerlangan nama jihad dan 

Mujahidin di Irak untuk memperoleh harta, kekayaan dan pangkat di balik itu. Mereka 

berlindung di balik kedok pengakuan sebagai para pengikut jihad dan pemimpinnya, 

padahal jihad dan mujahidin berlepas diri dari mereka.  

Tepat untuk kami katakan, bahwa mereka sama sekali tidak memberikan andil berarti 

dalam kenyataan di lapangan, sebab kapasitas mereka tidak sampai pada tingkat seorang 

anggota atau komandan. Namun bahaya yang mereka timbulkan tersimpan pada sikap 

buruknya membangga-banggakan jihad melalui tingkah laku yang tidak beradab dan 

bertanggung jawab. Bahkan ada di antara mereka yang mengklaim bertanggung jawab 

terhadap serangan-serangan militer yang sebenarnya ia sama sekali tidak memiliki 

ketarkaitan dengannya. Tetapi semua itu adalah bentuk rasa dengki, kejahatan dan 

penyimpangan hati mereka, la haula wa la quwwata illa billah. 

Demikianlah apa yang bisa kami tulis dan rangkum –setelah menguras pikiran—

kaitannya dengan faktor-faktor yang mendorong Mujahidin untuk mendeklarasikan Daulah 

mereka yang diberkahi. Semuanya merupakan gambaran akan langkah-langkah yang jelas 

dan prinsip bagi perjalanan ini, meskipun tidak menutup kemungkinan masih ada faktor 

lain yang kami tidak sempat menyebutkannya karena keterbatasan waktu dan tenaga. 

Barangkali yang sudah disebutkan cukup untuk yang diperlukan. Hanya kepada Alloh kita 

bersandar, cukuplah Alloh bagi kita dan Dia adalah sebaik-baik pelindung.  

Tidak Boleh Ada Panji Lain Selain Panji Tauhid:Tidak Boleh Ada Panji Lain Selain Panji Tauhid:Tidak Boleh Ada Panji Lain Selain Panji Tauhid:Tidak Boleh Ada Panji Lain Selain Panji Tauhid:    

Prinsip penting yang dari sana beragam aktifitas dan program Majelis Syuro Mujahidin 

dimulai adalah sumber Manhaj yang Syar‘i dan haraki yang berpatokan kepada prinsip-

prinsip baku di dalam Al-Quran dan Sunnah.  

Oleh karena itu, deklarasi Daulah Islam Irak tidak keluar dari prinsip-prinsip baku yang 

tegak di atas metode Dua Wahyu itu.  
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Ini artinya, manhaj yang menjadi landasan dibangunnya Daulah Islam yang baru lahir 

ini bukan manhaj rasionalistis yang menganut prinsip menggabungkan berbagai pemikiran 

dan pendapat yang kontradiktif satu sama lain, seperti halnya Majelis Parlemen Irak dan 

majelis parlemen di negara-negara lainnya yang berkutat dalam kubangan perselisihan dan 

perpecahan.  

Adapun Daulah Islam bertitik tolak dari manhaj peraturan satu yang diatur oleh Syariat 

dan ditetapkan berdasarkan yang ditunjukkan oleh dalil-dalil syar‘i serta kaidah-kaidah 

populernya di kalangan Ulama.  

Ini berarti, kita tidak boleh bergabung dan membentuk satu barisan dengan kelompok 

atau organisasi yang mengusung panji dan tujuan hidup menyelisihi tujuan Islam dan 

manhajnya, seperti kaum Komunis, Ba‘ath dan kelompok-kelompok ateis-sekuler lainnya. 

Atau dengan kelompok yang dikendalikan oleh orang-orang ateis-sekuler dan musyrik-

paganis. Kewajiban kaum Muslim dan para penganut tauhid adalah mengangkat panjinya 

sendiri, walaupun di bawah panji itu hanya ada satu orang. Dan hendaknya mereka 

menyatakan akidah sendiri dengan jelas, meskipun tidak memiliki pendukung sama sekali. 

Sebab, syariat ini tidak menerima bentuk koalisi apapun yang di dalamnya tauhid dan 

syirik, iman dan kufur, disamaratakan. Sebab ketika itu pasti terjadi kompromi untuk 

meninggalkan sebagian kebenaran, setelah itu kita dituntut mendiamkan sebagian 

kebatilan, bahkan mendukung dan meninggikan menaranya. Kemudian pada akhirnya 

nanti keduanya pasti tetap akan berpisah juga. Sebab hal ini seperti lelaki yang menikahi 

wanita yang kedua-duanya sangat berambisi terhadap kekayaan pasangannya serta mewarisi 

hartanya, dalam kondisi kira-kira bagaimanakah bentuk kehidupan rumah tangganya? Tak 

diragukan lagi bahwa masing-masing akan membohongi pasangannya, berusaha 

mengkhianati harta bendanya, dan berharap ia mati sebelum dirinya. Bahkan bisa saja ia 

membunuhnya jika situasi memungkinkan, sehingga harta warisan bisa dia nikmati 

sendirian. Dan seperti inilah kebanyakan persatuan yang terjalin antara kelompok-

kelompok Islam dengan kelompok lain yang lebih mengedepankan ediologi bertentangan 

dengan Islam. Kelompok ini ingin menyebar luaskan kekufuran agar ia dan komunitasnya 

tetap eksis, sementara orang-orang Islam bersemangat untuk menyebarkan Islam supaya 

basisnya bertambah luas. Masing-masing berusaha mengelabui dan mendahului yang lain, 

dan suatu saat pasti akan terjadi perpisahan. Dan betapa sering kaum Muslimin menjadi 

fihak yang dimanfaatkan serta menjadi “hewan tunggangan” bagi para penipu dari 

kelompok-kelompok kafir di dunia, yang lebih cekatan dalam hal menipu, bermanuver, dan 

berputar arah. Karena, bagi mereka tujuan itu membenarkan semua sarana, walaupun 

sarana itu buruk dan hina. Sifat khianat mengalir dalam darah mereka dengan 

mengatasnamakan aktifitas politk.  

Maka dari itu, hendaknya kita berhati-hati, di samping panji tauhid jangan sampai kita 

angkat panji kesyirikan, kekafiran, paganisme dan ateisme. Dan jangan sampai kita menjadi 

“hewan tunggangan” para pengikut kebatilan sehingga mereka bisa sampai kepada kebatilan 

dan kebohongan mereka.  
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PASAL III 

TUDUHAN-TUDUHAN YANG AKAN KAMI 

TERIMA DAN JAWABANNYA 
 

Setelah kita membahas faktor dan sebab yang dijadikan pijakan berdirinya Daulah Islam, 

mengkaji berbagai kondisi dan situasi yang tengah terjadi saat ini, setelah mengkajinya 

berulang-ulang dan mengupasnya secara detail, kemudian merenungkan situasi umumnya 

yang ditimbang berdasarkan timbangan kemaslahatan yang dikehendaki, dan dikupas 

berdasarkan rambu-rambu syar'i yang mulia, dan dengan memperhatikan kaidah-kaidah, 

tujuan-tujuan dan kemaslahatan-kemaslahatannya yang telah dipahami, maka hasil yang 

ditunggu-tunggu adalah bahwa bersinarnya bumi Irak dengan kelahiran sebuah Daulah 

Islam yang tengah tumbuh berkembang. 

Hasil ini mungkin akan membuat gembira banyak kalangan, namun mungkin sebagian 

lagi justeru bersemangat membuka mulut lebar-lebar; melontarkan berbagai tuduhan dan 

menegakkan bendera-bendera permusuhan dengan mendebat dan membantah secara batil.  

ييرى الْى الْرججببننَّ الْنَّ الْاُء أَاُء أَنععججِحلْم زِحلْم ز    ولْلْتِِتوككخ دِِد خييعةُ الطَّةُ الطَّعبئِِئِع اللَِّع اللَّبيمِِمي  
Orang-orang pengecut menganggap kelemahan sebagai sikap yang santun… 

… padahal itu tipuan perangai yang hina … 

Padahal mayoritas penjelasan kami pada pasal sebelumnya tidak keluar dari kumpulan 

sekian fakta yang sangat jelas dan tersebar dari belahan timur dan barat Irak, yang mana 

tidak ada yang menentangnya kecuali orang yang tidak punya mata, tidak ada yang 

membantahnya kecuali orang yang hanya ingin menimbulkan pertengkaran dan kerusuhan 

secara membabibuta. Orang semacam ini persis dengan yang dikatakan dalam pepatah: 

   رمٍد رمٍدنن ِم ِمسِِسممَء الشَء الشن ضون ضوييعع تنِكر الْ تنِكر الْددقَقَ
    وونينالْي الِْكر طَفَفَِكر طَم مععمالْ الْم مِم ِماِءاِءم ننس مٍٍمقَقَ س  

Kadang mata tidak dapat melihat cahaya matahari lantaran ia sakit … 

Dan mulut itu juga terkadang tidak dapat merasakan air lantaran sakit … 

Namun, dada kami senantiasa lapang menghadapi apapun kata orang dan apapun yang 

tersebar di masyarakat mengenai persoalan yang pasti akan sirna dalam keagungan dan 

kemuliaannya. Pembicaraan mengenai permasalahan tersebut, meskipun lebih berat 

daripada menempuh perjalanan di atas padang pasir dan memecah batu karang, namun ini 

harus dilakukan, sementara situasi dan kenyataan tidak memberikan kesempatan seorang 

pun untuk mengulur-ulur waktu. Begitu pula sejarah, ia tidak mau membukakan pintunya 

kecuali kepada orang yang mau mengetuknya. Musuh pun tidak mau berbelas kasihan, para 
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pendengki bertebaran di sepanjang jalan dan di setiap persimpangan, padahal 

menyampaikan penjelasan itu merupakan kewajiban syar'i dan mitsaq robbani (janji yang 

Alloh ambil dari para pembawa kebenaran –penerj.) yang mana orang yang mengembannya 

tidak dapat melarikan diri dari kenyataan tersebut, dan tidak pula akan dapat meloloskan 

diri dari amanat tersebut. Alloh ta‘ala berfirman: 

هونمكْتالَتاِس وِللن هننيبلَت ابوا الِْكتأُوت الَِّذين ذَ اُهللا ِميثَاقِإذْأَخو  

Dan (ingatlah), ketika Alloh mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi kitab 

(yaitu): "Hendaklah kalian menerangkan isi kitab itu kepada manusia, dan jangan kalian 

menyembunyikannya." (Ali 'Imron: 187) 

Oleh karena itu, saya di sini memaparkan beberapa diskusi yang muncul seputar 

proklamasi Daulah Islam Irak, yang secara sungguh-sungguh saya berusaha untuk 

menyingkap kerancuan dan kesamaran yang mungkin muncul dalam benak orang dan 

memecah-belah hati mereka. Maka saya katakan: Ya Alloh, Robbnya Malaikat Jibril dan 

Mikail, pencipta langit dan bumi, yang mengetahui hal-hal yang ghaib dan hal-hal yang 

nyata, Engkau yang memutuskan perkara pada perselisihan yang terjadi antara hamba-

hamba-Mu, Tunjukilah aku mana yang benar pada perkara-perkara yang mereka 

perselisihkan atas ijin dari-Mu. Sesungguhnya Engkau memberi petunjuk kepada siapa saja 

yang Engkau kehendaki kepada jalan yang lurus. 

Prinsip utama bagi setiap Muslim yang melakukan kajian adalah mengembalikan semua 

perselisihan kepada Alloh dan Rosul-Nya. Alloh ta‘ala berfirman: 

يا أَيها الَِّذين آمنواْ أَِطيعواْ اللّه وأَِطيعواْ الرسولَ وأُوِلي اَألمِر ِمنكُم فَِإن تنازعتم ِفي شيٍء           يا أَيها الَِّذين آمنواْ أَِطيعواْ اللّه وأَِطيعواْ الرسولَ وأُوِلي اَألمِر ِمنكُم فَِإن تنازعتم ِفي شيٍء           
  فَردوه ِإلَى اللِّه والرسوِل ِإن كُنتم تؤِمنونَ ِباللِّه والْيوِم اآلِخِر ذَِلك خير وأَحسن تأِْويالًفَردوه ِإلَى اللِّه والرسوِل ِإن كُنتم تؤِمنونَ ِباللِّه والْيوِم اآلِخِر ذَِلك خير وأَحسن تأِْويالً

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Alloh dan taatilah Rosul (Nya), serta ulil amri di 

antara kalian. Kemudian jika kalian berselisih pendapat tentang sesuatu, maka 

kembalikanlah ia kepada Alloh dan Rosul, jika kalian benar-benar beriman kepada Alloh 

dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. (QS. An Nisa': 

59) 

Mengembalikan perkara kepada Alloh dan Rosul artinya mengembalikannya kepada 

Kitabulloh dan Rosul ketika beliau masih hidup, dan kepada hadits yang diriwayatkan dari 

beliau ketika beliau sudah wafat. Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa QotadahQotadahQotadahQotadah dalam 

menjelaskan firman Alloh yang berbunyi: 

  ذَِلك خير وأَحسن تأِْويالًذَِلك خير وأَحسن تأِْويالً

Yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. 

… mengatakan: “Hal itu lebih utama pahalanya dan lebih baik akibatnya.” (Atsar ini 

diriwayatkan Ibnu JarirIbnu JarirIbnu JarirIbnu Jarir dan IbnuIbnuIbnuIbnullll Mundzir Mundzir Mundzir Mundzir).  
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Maka, yang menjadi penentu kebenaran pemahaman adalah Al-Qur’an dan Sunnah. 

Dan supaya penentuan itu dapat diambil secara benar, haruslah dilakukan berdasarkan 

pengetahuan yang menyeluruh dan sempurna, bukan berdasarkan pengetahuan yang 

bersifat parsial dan sempit. Karena semua kesalahan dalam masalah ushul (prinsip) maupun 

dalam masalah furu' (cabang) sumbernya adalah tidak adanya pengetahuan, atau ada 

pengetahuan tetapi parsial, atau mendudukkan pengetahuan tersebut tidak sesuai dengan 

maksud yang sebenarnya.  

Ibnul QoyyimIbnul QoyyimIbnul QoyyimIbnul Qoyyim rohimahulloh berkata, tentang memahami titah Sang Pembuat Syari'at 

(yakni lafadh Al-Qur’an –penerj.): “Titah tersebut tidak boleh dipahami dengan pemahaman 

yang tidak terkandung di dalamnya, tidak boleh pula mempersempit pemahaman dan 

maksud petunjuk dan penjelasan yang ada di dalamnya. Ini timbul bisa disebabkan karena 

meremehkannya, berpaling darinya kepada kesesatan, dan berpaling dari kebenaran yang 

hanya diketahui oleh Alloh hingga sejauh mana penyimpangan itu. Bahkan buruknya 

pemahaman terhadap nash-nash yang datang dari Alloh dan Rosul-Nya merupakan sumber 

munculnya semua ajaran bid'ah dan sesat yang tumbuh dalam Islam. Lebih dari itu, itu 

merupakan sumber segala kesalahan yang terjadi pada perkara ushul maupun furu', apalagi 

jika ditambah dengan niat buruk yang sejalan dengan pemahaman buruk pada orang yang 

diikuti dalam beberapa perkara, padahal orang yang diikuti memiliki niat yang baik 

sementara orang yang mengikuti itu memiliki niat yang buruk. Ini merupakan bencana 

yang menimpa Islam dan penganutnya. Dan hanya kepada Alloh saja kita memohon 

pertolongan.” (Ar-Ruh I/63). 

Maka Ahlus Sunnah adalah manusia paling beruntung dalam hal mendapat kebenaran, 

karena mereka memadukan nash-nash syar'i dengan pema-haman salaf, sehingga mereka 

mendapat kebenaran. 

Oleh karena itu, setiap sikap menentang Al-Qur'an dan Sunnah adalah sumber dari 

segala kekacauan dan kerancuan, sama saja penentangan itu secara total maupun secara 

parsial. Dan setiap orang yang menentang Al-Qur’an dan Sunnah itu terkena firman Alloh 

Ta‘ala yang berbunyi:  

ومن يشاِقِق الرسولَ ِمن بعِد ما تبين لَه الْهدى ويتِبع غَير سِبيِل الْمؤِمِنني نولِِّه ما تولَّى                ومن يشاِقِق الرسولَ ِمن بعِد ما تبين لَه الْهدى ويتِبع غَير سِبيِل الْمؤِمِنني نولِِّه ما تولَّى                
  ونصِلِه جهنم وساءت مِصرياًونصِلِه جهنم وساءت مِصرياً

Dan barangsiapa yang menentang Rosul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti 

jalan yang bukan jalan orang-orang beriman, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan 

yang telah ia ikuti itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu 

seburuk-buruk tempat kembali. (QS. An-Nisa': 115) 

AlAlAlAl----HasanHasanHasanHasan(AlAlAlAl----BashriBashriBashriBashri) berkata: “Tidak ada satu kaum pun yang meninggalkan kebenaran 

kecuali urusan mereka pasti kacau dan rancu.”  

Di antara persoalan yang banyak mendapat sambutan dan juga banyak mendapat 

penentangan hari ini adalah isu Daulah Islam, sejauh mana ia disyari'atkan dan sejauh mana 

kebenarannya.  
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Untuk mengkaji persoalan ini kita perlu memandang dua hal. Pertama adalah 

pemahaman yang benar terhadap kondisi realita, dan kedua adalah bagaimana 

mendudukkan kondisi realita ini sesuai dengan syar'i. Inilah yang kami harapkan telah kami 

lakukan dalam kajian ini. 

Hanya kepada Alloh sajalah kami memohon pertolongan dan hanya kepada-Nya pulalah 

kami bertawakal. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan Alloh. 

 

A.A.A.A. Wajibnya Bersatu Di Bawah Bendera Kebenaran Dengan Satu  Wajibnya Bersatu Di Bawah Bendera Kebenaran Dengan Satu  Wajibnya Bersatu Di Bawah Bendera Kebenaran Dengan Satu  Wajibnya Bersatu Di Bawah Bendera Kebenaran Dengan Satu 

Pemimpin.Pemimpin.Pemimpin.Pemimpin.    

 

Berbagai nash dari Al-Qur’an dan As-Sunnah menunjukkan atas wajibnya bersatu dan 

haramnya berpecah-belah dan berselisih. Alloh ta‘ala berfirman:  

واعتِصمواْ ِبحبِل اللِّه جِميعاً والَ تفَرقُواْ واذْكُرواْ ِنعمت اللِّه علَيكُم ِإذْ كُنـتم أَعـداء               واعتِصمواْ ِبحبِل اللِّه جِميعاً والَ تفَرقُواْ واذْكُرواْ ِنعمت اللِّه علَيكُم ِإذْ كُنـتم أَعـداء               
لَّف بين قُلُوِبكُم فَأَصبحتم ِبِنعمِتِه ِإخواناً وكُنتم علَى شفَا حفْرٍة من الناِر فَأَنقَذَكُم منهـا     لَّف بين قُلُوِبكُم فَأَصبحتم ِبِنعمِتِه ِإخواناً وكُنتم علَى شفَا حفْرٍة من الناِر فَأَنقَذَكُم منهـا     فَأَفَأَ

  كَذَِلك يبين اللّه لَكُم آياِتِه لَعلَّكُم تهتدونَكَذَِلك يبين اللّه لَكُم آياِتِه لَعلَّكُم تهتدونَ

Dan berpeganglah kalian kepada tali Alloh, dan janganlah kalian bercerai-berai, dan 

ingatlah akan nikmat Alloh kepada kalian ketika kalian dahulu bermusuh-musuhan, lalu 

Alloh mempersatukan hati kalian, maka berkat nikmat Alloh, kalian menjadi orang-orang 

yang bersaudara; dan kalian telah berada di tepi jurang neraka, lalu Alloh menyelamatkan 

kalian darinya. Demikianlah Alloh menerangkan ayat-ayat-Nya kepada kalian, agar kalian 

mendapat petunjuk. (QS. Ali 'Imron: 103) 

Ibnu JarirIbnu JarirIbnu JarirIbnu Jarir dengan sanadnya meriwayatkan dari ‘‘‘‘Abdulloh Abdulloh Abdulloh Abdulloh iiiibbbbn Masn Masn Masn Mas‘‘‘‘udududud rodliyallohu 

'anhu, ia berkata: “Wahai manusia, hendaknya kalian mentaati pemimpin dan berjamaah. 

Karena itu merupakan tali Alloh yang Dia perintahkan. Dan sesungguhnya apa yang kalian 

benci dalam berjamaah dan taat itu lebih baik daripada apa yang kalian sukai dalam 

perpecahan.” 

Sedangkan MuslimMuslimMuslimMuslim meriwayatkan dalam Shohih-nya, dari hadits Abu HuroirohAbu HuroirohAbu HuroirohAbu Huroiroh 

rodliyallohu 'anhu, yang berbunyi: 

ِإنَّ اَهللا يرضى لَكُم ثَالَثاً ويسخطُ لَكُم ثَالَثاً يرضى لَكُم أَنْ تعبدوه والَ تشِركُوا ِبِه شيئاً                ِإنَّ اَهللا يرضى لَكُم ثَالَثاً ويسخطُ لَكُم ثَالَثاً يرضى لَكُم أَنْ تعبدوه والَ تشِركُوا ِبِه شيئاً                
كُمراُهللا أَم الَّهو نا موحاصنأَنْ تا وقُوفَرالَ تعاً وِميِل اِهللا جبا ِبحوِصمتعأَنْ توكُمراُهللا أَم الَّهو نا موحاصنأَنْ تا وقُوفَرالَ تعاً وِميِل اِهللا جبا ِبحوِصمتعأَنْ تو  

Sesungguhnya Alloh senang terhadap kalian pada tiga hal dan murka terhadap kalian 

pada tiga hal. Alloh senang terhadapap kalian jika kalian beribadah kepada-Nya dan tidak 

menyekutukannya dengan sesuatu apapun, kalian berpegang dengan tali Alloh secara 

keseluruhan dan tidak berpecah-belah, dan kalian setia terhadap orang yang Alloh jadikan 

pemimpin buat kalian … (Al Hadits). 
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Ibnu TaimiyahIbnu TaimiyahIbnu TaimiyahIbnu Taimiyah mengatakan: “Tiga hal ini menghimpun prinsip dan kaidah ajaran Islam, 

menghimpun hak-hak Alloh dan hak-hak hamba-hamba-Nya, serta mengandung 

pengaturan mashlahat dunia akherat.” (Majmu’ Al Fatawa : I/18).  

Beliau rohimahulloh  berkata lagi: “Alloh Ta‘ala berfirman: 

  واعتِصمواْ ِبحبِل اللِّه جِميعاً والَ تفَرقُواْواعتِصمواْ ِبحبِل اللِّه جِميعاً والَ تفَرقُواْ

Dan berpeganglah kalian kepada tali Alloh, dan janganlah kalian bercerai berai … 

… ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan tali Alloh di sini adalah Islam, 

ada juga yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah janji-Nya, ada juga yang 

mengatakan bahwa yang dimaksud adalah perintah-Nya, dan ada juga yang mengatakan 

bahwa yang dimaksud adalah jama’ah muslimin. Semua perkataan ini adalah benar.” Sampai 

di sini perkataan Ibnu TaimiyahIbnu TaimiyahIbnu TaimiyahIbnu Taimiyah.  

Semua perkataan tersebut benar karena semuanya termasuk dalam katagori ikhtilafut 

tanawwu' (perbedaan variatif), bukan ikhtilafut tadlod (perbedaan kontradiktif). 

Dalil lain yang menunjukkan wajibnya bersatu adalah perintah Rosululloh shollallohu 

'alaihi wa sallam untuk mengangkat pemimpin ketika bepergian, karena tidak adanya 

pemimpin dalam sebuah perkumpulan menjadi penyebab munculnya perpecahan.  

Perintah mengangkat pemimpin merupakan perintah untuk bersatu. Imam Ahmad 

meriwayatkan dengan sanadnya, dari hadits ‘Abdulloh bin ‘‘Abdulloh bin ‘‘Abdulloh bin ‘‘Abdulloh bin ‘AmrAmrAmrAmruuuu, bahwasanya Rosululloh 

shollallohu 'alaihi wa sallam bersabda:  

مهدأَح ِهملَيا عورِض فَالٍَة ِإالَّ أَمنَ ِبأَرونكُوفٍَر يِحلُّ ِلثَالَثَِة نالَ يمهدأَح ِهملَيا عورِض فَالٍَة ِإالَّ أَمنَ ِبأَرونكُوفٍَر يِحلُّ ِلثَالَثَِة نالَ ي. . .. . .  

“Tidak halal tiga orang berada di padang sahara kecuali mereka mengangkat salah 

seorang sebagai pemimpin.”  (Al Hadits) 

Dan hadits-hadits lain yang memerintahkan untuk mengangkat pemimpin dalam safar.  

Ibnu TaimiyahIbnu TaimiyahIbnu TaimiyahIbnu Taimiyah rohimahulloh berkata: “Wajib diketahui bahwa mengangkat pemimpin 

yang mengurusi urusan manusia termasuk kewajiban paling besar dalam Dinul Islam.  

Bahkan urusan Din dan dunia tidak akan beres kecuali dengan kepemimpinan, karena 

semua maslahat manusia tidak sempurna kecuali jika mereka bersatu dalam sebuah jamaah, 

sementara ketika mereka berkumpul mereka harus mengangkat seorang pemimpin. Sang 

Pembuat Syariat mewajibkan bersatu dalam perkumpulan yang sedikit yang bersifat 

insidental, sebagai sebuah peringatan terhadap semua jenis perkumpulan.”  

Sementara itu urusan jihad, amar ma’ruf nahi munkar, menjalankan hukum di kalangan 

manusia dan bersatu untuk melaksanakan semua itu serta mengangkat seorang pemimpim 

untuk kepentingan tersebut adalah kemaslahatan yang paling ditekankan, paling sempurna 

dan paling wajib. Kewajiban seorang Imam mengurusi semua urusan ini lebih ditekankan 

daripada atas wajibnya mengangkat imam itu sendiri. wallohu a'lam. 

Oleh karena itu, bendera kebenaran yang dijadikan pijakan berkumpulnya sisi 

tauhidnya, kejelasannya dan bergabungnya umat di sekelilingnya, merupakan salah satu 
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tujuan syariat Islam. Bahkan Sang Pembuat Syariat menjadikan kesempurnaan urusan jihad, 

amar ma'ruf, nahi munkar dan dakwah, tergantung padanya.  

MuslimMuslimMuslimMuslim meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu HuroirohAbu HuroirohAbu HuroirohAbu Huroiroh rodliyallohu 'anhu, 

bahwasanya Rosululloh shollallohu 'alaihi wa sallam bersabda:  

من خرج ِمن الطَّاعِة وفَارق الْجماعةَ فَمات مات ِميتةً جاِهِليةً ومن قَاتلَ تحت رايـٍة               من خرج ِمن الطَّاعِة وفَارق الْجماعةَ فَمات مات ِميتةً جاِهِليةً ومن قَاتلَ تحت رايـٍة               
  . . .. . .عميٍة يغضب ِلعصِبيٍة أَو يدعو ِإلَى عصِبيٍة أَو ينصر عصِبيةً فَقُِتلَ فَقَتلُه جاِهِليةعميٍة يغضب ِلعصِبيٍة أَو يدعو ِإلَى عصِبيٍة أَو ينصر عصِبيةً فَقُِتلَ فَقَتلُه جاِهِلية

“Barangsiapa keluar dari ketaatan dan memisahkan diri dari jamaah lalu ia mati, maka ia 

mati dalam kematian jahiliyah. Dan barangsiapa berperang di bawah bendera ‘amiyyahamiyyahamiyyahamiyyah, ia 

marah untuk golongannya, menyeru kepada golongannya atau membela kepentingan 

golongannya lalu ia terbunuh, maka ia terbunuh dengan cara jahiliyah.” (Al Hadits) 

Yang dimaksud dengan bendera adalah tujuan.  

Sedangkan yang dimaksud dengan ‘amiyyah diterangkan di dalam kitab An Nihayah: 

“’Amiyyah kata yang berwazan Fa’ilah yang berasal dari kata al ‘ama’ yang berarti sesat. 

Dalam kasus peperangan adalah seperti peperangan yang dilakukan untuk suatu golongan 

dan hawa nafsu. Menurut riwayat sebagian ulama’ lain huruf ‘ain-nya berharokat dhommah 

(dibaca: ‘umyah). Di antaranya hadits yang diriwayatkan dari jalur AzAzAzAz----ZubairZubairZubairZubair, berbunyi: 

  ةًةًييمم ع عةًةًتتيي ِم ِمتتوومم ن نالَّالَّئَئَلِِل
… supaya kita tidak mati secara ‘‘‘‘umyahumyahumyahumyah …(Al Hadits) 

Artinya adalah mati dalam kesesatan dan kebodohan.” (An Nihayah III/304). 

Termasuk kategori ini adalah setiap orang yang berperang untuk negara, suku, bangsa 

atau ideologi jahiliyah, apapun, baik klasik maupun modern. 

Atas dasar itu, jika ada seorang Imam yang sah yang diangkat di bawah bendera 

kebenaran, dengan suatu jamaah dan kekuatan, wajib berbai’at kepadanya dan wajib 

melaksanakan kewajiban syar’i.  

Namun jika belum ada pemimpin yang semacam itu, wajib bagi umat ini atau bagi 

sekelompok dari umat ini mengadakan kekuatan dengan cara bersatu di bawah bendera 

kebenaran, lalu mengangkat seorang pemimpin padanya. Jika mereka tidak melakukan hal 

itu maka mereka berdosa, karena ini adalah sebuah tuntutan dari hadits yang diriwayatkan 

MuslimMuslimMuslimMuslim dari Ibnu ‘Ibnu ‘Ibnu ‘Ibnu ‘UmarUmarUmarUmar rodliyallohu 'anhuma, ia berkata: Aku telah mendengar Rosululloh 

shollallohu 'alaihi wa sallam bersabda:  

        امالِْقي مواَهللا ي ِة لَِقيالطَّاع داً ِمني لَعخ نم        امالِْقي مواَهللا ي ِة لَِقيالطَّاع داً ِمني لَعخ نةٌ          معيِقِه بنع ِفي سلَيو اتم نمو ةَ لَهجالَ حةٌ          ِة وعيِقِه بنع ِفي سلَيو اتم نمو ةَ لَهجالَ حِة و
  ةًةًييلِِلاِهاِه ج جةًةًتتييمات ِممات ِم
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“Barangsiapa melepaskan tangannya dari ketaatan ia akan berjumpa dengan Alloh pada 

hari qiyamat dalam keadaan tidak memiliki alasan. Dan barangsiapa mati sedangkan di atas 

pundaknya tidak ada bai’at, maka ia mati secara jahiliah.” 

    

B. SyubuhatB. SyubuhatB. SyubuhatB. Syubuhat::::    AnggapanAnggapanAnggapanAnggapan----Anggapan KeliruAnggapan KeliruAnggapan KeliruAnggapan Keliru    

 

1- Mungkin akan ada yang mengatakan: Daulah (Negara) yang kalian proklamasikan 

masih memerlukan pengesahan syar’i. Sebab ia tidak memiliki unsur pokok untuk bisa 

disebut sebagai sebuah Negara, yaitu wilayah.  

Dengan demikian, dalam hal ini kalian menyelisih Sunnah Nabi kalian yang 

menegakkan Negara setelah beliau menguasai sebuah wilayah dan memiliki kekuatan di 

Madinah, dan ini merupakan wilayah yang jelas dan memiliki perbatasan. Sementara kami 

melihat kalian tidak memiliki perbatasan yang jelas dan tidak menampakkan diri secara 

jelas sebagaimana umumnya negara-negara di zaman sekarang? 

Kami jawab:Kami jawab:Kami jawab:Kami jawab: Benar wilayah merupakan unsur politis utama berdirinya sebuah negara, 

itu merupakan pilar yang di atasnya dibangun definisi sebuah negara. Akan tetapi definisi 

yang masih rancu dan kacau adalah definisi berkuasa atas suatu wilayah; sejauh manakah 

suatu kondisi bisa disebut telah menguasai wilayah atau tidak?  

Persoalan ini kembali kepada bagaimana menyikapi realita. Sementara kalau kita 

berbicara tentang wilayah geografis yang dikuasai sebuah kelompok tertentu, ini sangat 

berkaitan dengan kekuatan dan kekuasaan kelompok tersebut yang terbentang di wilayah 

tadi. 

Untuk memperjelas, kami lontarkan lagi sebuah pemikiran … Dalam situasi ketika 

berbagai kekuatan memiliki intervensi, dan munculnya berbagai metode baru dan beragam 

untuk mewujudkan dan menunjukkan sebuah kekuatan, menjadikan pembahasan definisi 

kekuasaan berdasarkan pengertian konvensional adalah suatu kekeliruan dalam memandang 

sebuah realita. Karena peperangan yang terjadi sekarang ini mulai memberikan sebuah 

kesimpulan bahwa metode klasik mengobarkan peperangan tanpa konfrontasi terbuka dan 

barisan yang terorganisir secara konvensional tidak dapat menampakkan pertempuran yang 

tengah berlangsung secara nyata. Selanjutnya, tidak akan menampakkan hakekat hasil dan 

kemenangan dari peperangan tersebut.  

Bukti yang paling nyata dalam hal ini adalah perang gerilya yang terjadi pada masa 

sekarang, yang telah melemahkan berbagai kekuatan pasukan reguler modern, khususnya 

perang gerilya yang dilancarkan mujahidin yang telah menciptakan berbagai metode baru. 

Kalau kita perhatikan, kita akan melihat secara jelas bahwa menurut pandangan militer, 

pasukan gerilya itu adalah pasukan yang menentukan kapan terjadinya pertempuran. Oleh 

karena itu, kesuksesannya tergantung daya kejut dalam melakukan penyerangan, yang 

kental dengan berbagai taktik hit and run yang telah direncanakan. Hal itu menjadikan 

pasukan gerilya memiliki kebebasan selebar-lebarnya dalam bergerak, menguasai, 

memukul, berpindah, berkumpul dan berlindung.  
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Dengan melihat kepada realita baru ini, kita akan dapatkan sebuah intervensi yang jelas 

dalam mendefinisi ungkapan “berkuasa atas suatu wilayah!!” Misalnya, siapa yang 

menentukan bahwa negara Si A itu telah menguasai wilayahnya atau tidak? 

Perlu dimengerti, bahwa kita melihat banyak negara yang mengalami kekacauan dan 

instabilitas namun negara itu tetaplah dianggap negara dalam pandangan masyarakat. 

Contoh yang paling dekat dengan apa yang kami katakan ini adalah negara-negara tetangga 

Negara Yahudi Israel. Sepengetahuan kita, negara-negara tersebut secara hukum 

internasional dinamakan sebagai negara, namun demikian kita lihat negara-negara tersebut 

sampai jantung kotanya berada dalam ancaman persenjataan udara Israel yang tidak akan 

memberikan kesempatan sedikit pun negara-negara tersebut untuk merasa aman dan 

mengendalikan kekuasaannya dalam keadaan yang aman di dalam wilayahnya sendiri.  

Selain itu kita juga yakin bahwa Israel mampu untuk menyerang target apapun dan 

kapanpun yang diinginkannya pada negara-negara tersebut. Artinya, dalam istilah militer 

negara-negara yang bertetanggaan dengan Israel tersebut berada dalam ancaman dari 

serangan udara. Hal ini menyebabkan kekuasaan negara-negara tersebut terhadap 

wilayahnya masing-masing menjadi kurang dan tidak sempurna. 

Selain itu, kita dapat tambahkan lagi pada kondisi semacam ini dengan berbagai unsur 

lain yang bercokol dan mengintervensi kekuasaan semu tersebut. Misalnya adalah satelit 

buatan yang sekarang ini digunakan negara-negara besar pada skala yang luas tanpa 

menghormati kedaulatan dan kekuasaan semu negara-negara lain atas wilayahnya.  

Dengan demikian mayoritas negara-negara di dunia ini tidak memiliki kekuatan hakiki, 

dan pada hakekatnya tunduk kepada kekuasaan dan kekuatan negara-negara besar.  

Selanjutnya, kedaulatannegara-negara tersebut tidak sempurna dan memiliki kadar 

berbeda-beda tingkatannya. Akan tetapi sampai batas manakah ketidak sempurnaan 

kedaulatan dapat ditolerir sehingga dengan kekuasan sebuah kelompok dapat kita sebut 

sebagai sebuah negara. Ini memerlukan dalil dan bukti. Lebih dari itu, fakta-fakta mengenai 

negara-negara di dunia sekarang ini memberikan berbagai contoh aneh seputar definisi 

kekuasaan. Ambillah contoh misalnya pemerintahan Palestina sekarang yang dibentuk 

Hamas, dan pemerintahan sebelumnya, lalu dengan definisi kekuasaan seperti ini 

bandingkanlah sejauh mana pemerintahan tersebut melaksanakan kedaulatan di atas 

wilayahnya, dan berapa banyak rakyat yang secara riil berada di bawah kekuasaannya, 

untuk dapat disebut sebagai sebuah negara menurut masyarakat internasional? Kita juga 

telah melihat pada dua periode (sekarang dan sebelumnya), terjadi berbagai tindakan brutal 

Israel untuk meluluhlantakkan kedaulatan pemerintahan Palestina. Israel menculik para 

menteri yang secara politis mewakili pemerintahan Palestina, dari rumah-rumah mereka. 

Namun demikian pemerintahan Palestina tetap dianggap sebagai sebuah pemerintahan oleh 

manusia. 

Yang lebih menyedihkan lagi adalah apa yang disebut pemerintahan Irak sekarang ini. 

Ini adalah sebutan untuk komunitas kecil dengan wilayah sempit dan kekuatan lemah. Saya 

tidak hanya katakan pemerintahan tersebut tidak memiliki kekuasaan, bahkan tidak 

memiliki eksistensi di banyak wilayah Irak. Bahkan di Baghdad sendiri yang nota bene 

adalah ibu kota pemerintahan semu itu, sekarang tengah berada dalam masa-masa kritis dan 
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mencengangkan sehingga sangat jauh dari jangkauan control kekuasaan tentara salibis dan 

penguasa murtad. Hanya tersisa sebuah “kandang kotor” yang ditempati para tokoh dan 

politikus di pemerintahan, namanya adalah wilayah Zona Hijau –semoga seluruhnya Alloh 

naungi dengan warna hitam. 

Dari sisi lain, keadaanlah yang menetapkan identitasnya sendiri. Di muka, pada awal 

pasal sebelumnya, telah kami sampaikan bahwasanya unsur vital dalam menegakkan sebuah 

Negara adalah kekuasaan. Lalu sampai batas manakah dapat kita katakan bahwasannya 

seseorang itu dapat dikatakan berkuasa atau tidak.  

Selain itu juga harus diperhatikan bahwasanya tidak ada satu nash syar’i pun baik dari 

Al-Qur’an, As-Sunnah maupun perkataan salaf yang menetapkan luas wilayah tertentu 

untuk dapat didirikan di atasnya sebuah Negara. Dengan demikian orang-orang yang 

memanggul senjata dan menampakkannya di hadapan orang banyak, berarti mereka telah 

menguasai tanah yang mereka pijak, meskipun ada orang selain mereka membawa senjata 

tapi tidak menampakkannya dan berdiri di tanah yang sama.  

Akan tetapi yang dapat dipahami, kekuasaan orang yang pertama tersebut berlaku 

karena kekuatannya nampak, sementara yang lain tidak karena ia tidak berkuasa dan berdiri 

secara kokoh di tanah tersebut. 

Untuk memperjelas permasalahan ini saya berikan sebuah contoh yang paling dekat 

sebagai dalil, sebagai sebuah gambaran. Yaitu tatkala Nabi shollallohu ‘alaihi wa sallam 

memasuki kota Madinah, dan beliau mendirikan sebuah Negara Islam yag pertama kali di 

sana, pada waktu itu kekuasaan Nabi shollallohu ‘alaihi wa sallam atas wilayahnya tidak 

seperti kekuasaan yang dipahami banyak orang yang hidup di negara-negara jaman 

sekarang. Kemudian bersamaan dengan dimulainya periode baru hidup dalam sebuah 

negara, para pengikut dakwah Islam mungkin tidak mencapai jumlah mayoritas di kota 

Madinah. Ketika itu di sana ada orang-orang Munafiq, ada orang-orang Yahudi dan ada juga 

orang-orang yang menunggu akhir dari semuanya. Mereka semua, sebagaimana yang dapat 

kita simpulkan dari berbagai referensi sejarah adalah orang-orang yang bersenjata, yang 

berasal dari penduduk Madinah dan sekelilingnya. Khususnya adalah orang-orang Yahudi 

yang membentuk sebuah komunitas terpisah mengelola sistem militer dan sistem 

kebudayaan yang terpisah di kota Madinah. Namun demikian hal itu tidak menjadi 

penghalang untuk diproklamasikannya Negara Islam di bumi Madinah, padahal ia hanyalah 

sebuah wilayah kecil dibanding dengan luasnya semenanjung Arab. Artinya, Nabi 

shollallohu ‘alaihi wa sallam memproklamasikan negaranya dalam batasan wilayah yang 

sempit, yang di atasnya tinggal sekelompok orang yang memiliki loyalotas dan dukungan 

berbeda-beda teradap Negara yang sedang tumbuh tersebut. Di antara mereka ada yang 

hatinya memusuhi negara tersebut, seperti orang-orang Munafiq dan orang-orang Yahudi. 

Dan di antara mereka ada yang ragu-ragu tidak menentukan sikapnya. Dan di antara 

mereka ada yang simpati. Dan di antara mereka ada yang loyal dan mendukung. Semua 

lapisan masyarakat ini ada di sebuah wilayah kecil yang secara pasti mereka bersenjata. 

Namun demikian, keadaan yang baru seperti ini tetap dinamakan sebagai Negara Islam yang 

pertama. Kenyataan ini diperkuat dengan hadits yang diriwayatkan oleh AlAlAlAl----QurthubiQurthubiQurthubiQurthubi dalam 

tafsirnya (XII/272), dari Abul ‘AliyahAbul ‘AliyahAbul ‘AliyahAbul ‘Aliyah, ia berkata: 
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“Setelah mendapat wahyu, Rosululloh shollallohu ‘alaihi wa sallam tinggal di Mekah 

selama 10 tahun, di mana beliau dan para sahabat beliau berdakwah secara sembunyi-

sembunyi dan secara terang-terangan dalam keadaan takut. Kemudian beliau diperintahkan 

untuk hijroh ke Madinah. Dan mereka di sana selalu dalam keadaan takut sehingga pagi dan 

sore mereka membawa senjata. Lalu ada seseorang yang berkata kepada Rosululloh 

shollallohu ‘alaihi wa sallam: Wahai Rosululloh, tidakkah akan tiba saatnya di mana kita 

merasa aman dan meletakkan senjata kita? Maka Rosululloh shollallohu ‘alaihi wa sallam 

menjawab:  

 ةٌةٌددييدِِد ح حهِِهييلَلَ ع عسسييياً لَياً لَبِبِتتحح م ممِِمييظِِظعع الْ الْألِِألممي الْي الْ ِف ِفممكُكُنن ِم ِملُلُجج الر الرسسلِِلججى يى يتتراً حراً حييسِِس ي يالَّالَّ ِإ ِإنَنَووثُثُببلْلْ ت تالَالَ

Tidak akan lama lagi salah seorang di antara kalian akan duduk dengan memeluk kedua 

kakinya di tengah-tengah orang banyak sedangkan tidak ada besi yang ada padanya.  

Lalu turunlah ayat ini, dan Alloh memenangkan Nabinya di semenanjung Arab, dan 

merekapun meletakkan senjata dan merasa aman.” 

Ini di antara yang memperkuat bahwasanya Nabi shollallohu ‘alaihi wa sallam dan para 

sahabat beliau yang mulia itu tidak sepenuhnya merasa aman pada periode awal di 

Madinah. Akan tetapi mereka senantiasa membawa senjata dengan perasaan takut. Artinya, 

kekuasaan mereka di masyarakat Madinah pada awalnya tidaklah sempurna, namun 

demikian ia tetap disebut sebagai Negara Islam atas kesepakatan para ulama’. 

Lebih dari itu, Negara tersebut pada pertumbuhannya yang pertama menghadapi 

berbagai goncangan yang dahsyat, berupa berbagai pertempuran pada periode awal yang 

melibatkan Nabi shollallohu ‘alaihi wa sallam dan para sahabatnya. Pada perang Ahzab, 

musuh-musuh Islam membuat sebuah aliansi untuk menyerang Madinah dari segala 

penjuru dan mengepungnya seperti pagar yang kokoh, sampai-sampai perkampungan-

perkampungan Yahudi keluar dari kekuasaan Islam. Alloh ta’ala berfirman: 

يا أَيها الَِّذين آمنوا اذْكُروا ِنعمةَ اللَِّه علَيكُم ِإذْ جاءتكُم جنود فَأَرسلْنا علَـيِهم ِرحيـاً                يا أَيها الَِّذين آمنوا اذْكُروا ِنعمةَ اللَِّه علَيكُم ِإذْ جاءتكُم جنود فَأَرسلْنا علَـيِهم ِرحيـاً                
ِمن أَسـفَلَ   ِمن أَسـفَلَ   ِإذْ جاؤوكُم من فَوِقكُم و    ِإذْ جاؤوكُم من فَوِقكُم و    } } 99{{وجنوداً لَّم تروها وكَانَ اللَّه ِبما تعملُونَ بِصرياً       وجنوداً لَّم تروها وكَانَ اللَّه ِبما تعملُونَ بِصرياً       

هناِلـك  هناِلـك  } } 1010{{ِمنكُم وِإذْ زاغَت الْأَبصار وبلَغِت الْقُلُوب الْحناِجر وتظُنونَ ِباللَِّه الظُّنونا         ِمنكُم وِإذْ زاغَت الْأَبصار وبلَغِت الْقُلُوب الْحناِجر وتظُنونَ ِباللَِّه الظُّنونا         
رض رض وِإذْ يقُولُ الْمناِفقُونَ والَِّذين ِفي قُلُوِبِهم م      وِإذْ يقُولُ الْمناِفقُونَ والَِّذين ِفي قُلُوِبِهم م      } } 1111{{ابتِلي الْمؤِمنونَ وزلِْزلُوا ِزلْزاالً شِديداً    ابتِلي الْمؤِمنونَ وزلِْزلُوا ِزلْزاالً شِديداً    

وِإذْ قَالَت طَّاِئفَةٌ منهم يا أَهلَ يثِْرب لَا مقَام لَكُـم           وِإذْ قَالَت طَّاِئفَةٌ منهم يا أَهلَ يثِْرب لَا مقَام لَكُـم           } } 1212{{ما وعدنا اللَّه ورسولُه ِإلَّا غُروراً     ما وعدنا اللَّه ورسولُه ِإلَّا غُروراً     
             ٍة ِإن يروِبع ا ِهيمةٌ وروا عنوتيقُولُونَ ِإنَّ بي ِبيالن مهنم أِْذنُ فَِريقتسيوا وِجعفَار             ٍة ِإن يروِبع ا ِهيمةٌ وروا عنوتيقُولُونَ ِإنَّ بي ِبيالن مهنم أِْذنُ فَِريقتسيوا وِجعونَ ِإلَّـا   فَارونَ ِإلَّـا   ِريدِريد

 }}1313{{ِفراراًِفراراً

Hai orang-orang yang beriman, ingatlah akan nikmat Alloh (yang telah dikurniakan) 

kepada kalian ketika datang kepada kalian tentara-tentara, lalu Kami kirimkan kepada 

mereka angin topan dan tentara yang tidak dapat kalian melihatnya. Dan adalah Alloh 
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Maha Melihat apa yang kalian kerjakan. (Yaitu) ketika mereka datang kepada kalian dari 

atas dan dari bawah kalian, dan ketika tidak tetap lagi penglihatan kalian, dan hati kalian 

naik menyesak sampai ke tenggorokan, dan kalian menyangka terhadap Alloh dengan 

bermacam-macam persangkaan. Di situlah diuji orang-orang beriman dan digoncangkan 

(hatinya) dengan goncangan yang sangat kuat. Dan (ingatlah) ketika orang-orang munafik 

dan orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya berkata: “Alloh dan Rosul-Nya tidak 

menjanjikan kepada kami melainkan tipu daya”. Dan (ingatlah) ketika segolongan di antara 

mereka berkata: “Hai penduduk Yatsrib (Madinah), tidak ada tempat bagi kalian, maka 

kembalilah kalian”. Dan sebagian dari mereka minta izin kepada Nabi (untuk kembali 

pulang) dengan berkata: “Sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka (tidak ada 

penjaganya)”. Dan rumah-rumah itu sekali-kali tidak terbuka, mereka tidak lain hanya 

hendak lari. (Al Ahzab: 9-13) 

Lalu bagaimana halnya dengan para mujahidin di bumi Irak, sementara ini Alloh telah 

menganugerahi mereka untuk menguasai wilayah yang luasnya berkali-kali lipat 

dibandingkan dengan luas Madinah Nabi shollallohu ‘alaihi wa sallam. Ambillah contoh 

Propinsi Al-Anbar, wilayah kaum Sunni yang terbesar. Di dalamnya terdapat berbagai kota 

dan berbagai instalasi umum yang fital, jelas ini lebih besar daripada wilayah yang dikenal 

dengan Negara Lebanon atau Pemerintahan Palestina terpilih ---sebagaimana anggapan 

mereka---. Dan semua orang baik yang dekat maupun yang jauh tahu bahwa Propinsi ini 

berada di bawah kekuasaan Mujahidin. Apalagi ditambah dengan sejumlah wilayah Irak 

yang tidak dapat dianggap enteng, yang berada di bawah kendali dan kekuasaan Mujahidin. 

Permasalahan ini jelas dan tidak dapat diragukan lagi. Sementara unsur wilayah, jika ini kita 

anggap sebagai unsur utama untuk berdirinya sebuah Negara, lebih dari mencukupi untuk 

berdirinya sebuah Negara Islam di bumi Irak. Dan bukti dalam realitas nyatanya atas apa 

yang kami katakan ini adalah apa yang dapat anda lihat di sana dan bukan di dalam 

lembaran-lembaran buku ini. Dan tidak ada bukti yang lebih jelas atas hal itu selain 

persatuan semu antara Nuri Al-Maliki dengan sejumlah orang murtad dari beberapa suku di 

wilayah Al-Anbar untuk menyerang kekuasaan Mujahidin yang kokoh di Propinsi tersebut. 

Begitu pula pernyataan seorang Jenderal Amerika yang megatakan bahwa pasukan Amerika 

telah kehilangan kekuasaannya di Al-Anbar, dan bahwasanya AlAlAlAl----QoQoQoQo’’’’idahidahidahidah telah berusaha 

untuk mengisi kekosongan politik di Propinsi tersebut. Semua fakta ini tidak dapat dibantah 

lagi dan semuanya memperkuat apa yang kami katakan, serta membantah semua keraguan 

yang dihembuskan seputar berdirinya sebuah Negara Baru ini. 

 

2- Mungkin akan ada lagi yang mengatakan: Negara kalian yang kalian proklamasikan 

itu masih memerlukan pengesahan secara syar’i, sebab ia didirikan ketika penjajah yang 

menyerang wilayah tersebut masih ada. Seandainya kalian menunggu sampai penjajah itu 

hengkang dari Irak kemudian baru kalian melaksanakan keinginan kalian, tentu hal itu 

lebih layak dan lebih pantas untuk diterima!  

Kami jawab:Kami jawab:Kami jawab:Kami jawab: Ada atau tidaknya penjajah tidak mempengaruhi hukum syar’i sehingga 

menghalangi berdiri atau tidaknya sebuah Daulah Islam. Persoalan ini tidak ada 

hubungannya sama sekali dengan berdiri atau tidaknya sebuah Negara menurut pandangan 
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syar’i. Akan tetapi kerancuan itu muncul dari sebuah pemikiran bahwa keberadaan penjajah 

itu akan mengakibatkan hilangnya kedaulatan dan kekuasaan yang senantiasa didengung-

dengungkan dalam pembahasan ini. Dan kami senantiasa katakan bahwasanya kedaulatan 

adalah dasar dan unsur yang paling utama untuk berdirinya sebuah Negara. Namun apabila 

masih dapat dibayangkan bahwa bisa saja pada suatu kondisi kekuasaan sekelompok orang 

Islam dapat berlaku dan kekuatan mereka di wilayah tersebut terjamin meski di sana masih 

ada penjajah, tentu --- atas ijin Alloh --- kerancuan tersebut akan hilang. Sedangkan dalam 

pandangan saya, sesungguhnya pemahaman yang kontradiktif semacam ini tersusupi oleh 

pemahan batil terhadap hakekat berdirinya Negara Islam. Mungkin orang yang menentang 

berdirinya Negara Islam tersebut mempunyai anggapan bahwa syarat untuk sebuah Negara 

itu adalah harus ditegakkan di wilayah Irak secara keseluruhan dalam satu waktu. 

Anggapan ini tidaklah benar, dan tidak berlandaskan prinsip syari’at dan kaidah fikih sama 

sekali. Akan tetapi ini hanyalah murni pemahaman keliru yang telah menancap dalam 

benak selama bertahun-tahun sejak berlakunya batas-batas geografis yang dibuat oleh 

Sikyes-Piscot8, sedangkan batasan-batasan tersebut bukanlah batasan-batasan yang 

ditetapkan dan diwajibkan oleh syari’at.  

Dengan demikian untuk terwujudnya sebuah Negara tidaklah disyaratkan harus 

didirikan di wilayah Irak secara keseluruhan, yang batasannya ditetapkan oleh hasil 

kesepakatan yang batil. Bahkan sebaliknya, syariat mengarahkan agar beramal sesuai 

dengan kemampuan dan kesempatan dalam berbagai urusannya, sesuai dengan kaidah fikih 

yang mengatakan: tidak ada taklif kecuali yang mampu dikerjakan. Lalu dari sana kita dapat 

menyempurnakannya --- dengan memperluas kekuasaan dan kedaulatan Negara --- pada 

wilayah Irak lainnya, setelah situasinya siap dan sempurna. Meskipun Irak itu telah dijajah 

oleh kekuatan asing yang menyerangnya, namun atas karunia Alloh kekuatan tersebut tidak 

dapat menguasai wilayah Irak secara keseluruhan. Dan berkat kerja keras yang penuh 

berkah, yang dilakukan oleh Mujahidin, mereka mampu menyingkirkan dominasi 

kekuasaan musuh dari banyak wilayah Irak. Dan seringkali musuh dihancurkan dan 

dikalahkan di dalam kamp-kamp padang pasir mereka yang jauh. Mungkin terkadang 

mereka hendak berusaha menunjukkan eksistensinya dengan melakukan patroli udara atau 

dengan melakukan penggerebekan pada malam hari, padahal pekerjaan semacam itu adalah 

pekerjaan yang tidak mustahil untuk dilakukan di wilayah bumi manapun. Meskipun di 

Madinah Nabi shollallohu ‘alaihi wa sallam sekalipun, yang selalu mendapat ancaman 

serangan dan sergapan malam dari patroli-patroli musuh. Kesimpulannya, sesungguhnya 

sebagian besar dari wilayah Irak telah kembali kepada para pemiliknya, dan Negara Islam 

yang dicita-citakan itu didirikan di wilayah-wilayah yang secara mutlak atau hampir 

mutlak telah berada dalam kekuasaan mujahidin.  

Di sisi lain, kami telah jelaskan dalam pembahasan tentang faktor-faktor politik 

berdirinya Negara Islam Irak, dan bahwasannya langkah pendirian Negara Islam itu 

merupakan satu langkah konfrontasi politik dalam rangka mengusir musuh yang selama 

                                                
8 Kesepakatan Skyes-Piscot adalah kesepakatan rahasia yang berlangsung pada tahun 1334 H ketika perang dunia pertama 
antara Inggris dan Prancis, atas persetujuan Rusia untuk memecah-belah Daulah ‘Utsmaniyah dan membagi daerah-daerah yang 
tunduk di bawah kekuasaan ‘Utsmaniyah --- yaitu Suriah, Irak, Lebanon dan Palestina --- ke daerah-daerah yang tunduk kepada 
kekuasaan Prancis, sedangkan yang lainnya tunduk kepada kekuasaan Inggris. Kesepakatan tersebut dinamakan dengan nama 
tersebut karena dinisbatkan kepada pelakunya yaitu Marlk Skyes orang inggris dan George Piscot. –penerj. 
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bertahun-tahun telah menyerang Islam. Karena proklamasi Negara Islam akan 

menimbulkan dampak politik yang besar terhadap musuh, sehingga akan lebih mendorong 

musuh untuk menarik langkah militernya di Negara Irak, dan mempercepat hancurnya 

kekuatannya atas ijin Alloh, dan dengan keluarnya mereka dari bumi Irak yang baik ini 

akan membuka peluang hasil-hasil yang sesuai dengan tujuan besar dari Jihad dan Islam.  

Dalam keadaan seperti ini, mereka akan terhimpit di bawah tekanan Negara Islam dan 

politik militernya. Seandainya penegakan Negara Islam itu kita undur, hal itu akan 

membuka peluang bagi kaum salibis untuk menentukan progran dan pengendaliannya 

sesuai dengan keinginan mereka dan sesuai dengan kepentingan mereka, dan yang akan 

menjadi andalan utama mereka dalam membuat perencanaan tersebut adalah makar dan 

membuat perangkap, terhadap kemungkinan berdirinya Negara Islam setelah mereka 

hengkang dari Irak. Artinya, mereka tidak akan hengkang dari Irak sebelum mereka 

memasang makar yang akan memusnahkan buah dari segala bentuk perjuangan Islam yang 

penuh berkah ini. Dan jika kita menunggu sampai hal itu terjadi, maka berarti kita telah 

memberikan peluang kepada musuh untuk membuat perencanaan dengan tenang dan 

santai. Dan peluang inilah yang telah disingkirkan oleh Negara Islam yang telah 

diprolamasikan pada bulan yang mulia ini, semoga Alloh dengan kekuatan-Nya berkenan 

untuk menyempurnakan bangunannya dan memperkokoh pilar-pilarnya, amin. Pandangan 

keliru semacam ini muncul dari anggapan bahwa Irak itu statusnya adalah dar ul-harbi wa 

l-qital (negara yang diperangi) sehingga tidak memungkinkan untuk diangkat seorang imam 

di sana kemudian menyeru semua orang untuk berbai’at kepadanya. Untuk semakin 

memperjelas persoalan ini kita katakan bahwa disyaratkannya negara tersebut haruslah 

Negara Islam yang berkuasa penuh dan terbebas dari penjajah, adalah sebuah syarat yang 

memerlukan kepada dalil. Karena di dalam hadits shohih dari ‘Aisyah‘Aisyah‘Aisyah‘Aisyah rodliyallohu ‘anha, 

dalam kisah Bariroh, Rosululloh shollallohu ‘alaihi wa sallam bersabda:  

 لٌلٌاِطاِط ب بووهه فَ فَ اِهللا اِهللااِباِبتت ِك ِكيي ِف ِفسسيي لَ لَطٍٍطرر ش شلُّلُّكُكُ

Segala syarat yang tidak terdapat di dalam Al-Qur’an itu batil.  

Sementara itu sebagian orang yang menyangkal terhadap diproklamasikannya Negara 

Islam Irak ini menyinggung tentang kebebasan kemudian memahami kebebasan itu dengan 

status negara tersebut sebagai Daru Harbin (Negara yang diperangi) yang menunjukkan 

bahwa orang tersebut menentang secara asal dan mengklaim paham tentang apa yang tidak 

ia mengerti. Kami tidak tahu dari mana asal pensyaratan untuk mengangkat imam dan 

menegakkan khilafah itu harus tidak ada musuh di dalam Negara tersebut,  

 ننييقِِقاِداِد ص صممتتنن كُ كُنْنْ ِإ ِإممكُكُانانههررا با بوواتات ه هلْلْقُقُ

Katakanlah: Datangkanlah alasan kalian jikan orang-orang yang benar. 

Justru yang dilaksanakan oleh kaum muslimin sejak dahulu adalah tidak melarang 

penegakkan khilafah meskipun hal itu dilakukan sebelum memiliki kekuatan secara 

sempurna, kemudian kekuatan itu bertambah sempurna sedikit demi sedikit. Selain itu juga 

tidak ada sebuah riwayatpun dari seorang ulama’pun yang menyatakan batalnya 
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kepemimpinan lantaran lemahnya kekuatan yang dimiliki, dan dalam hal ini dalilnya 

banyak. 

Oleh karena itu, keberadaan penjajah dan keberadaan sekelompok orang yang berjihad 

yang mengalahkan dan memerangi penjajah tersebut, adalah di antara persoalan yang 

memperkuat pengangkatan seorang imam dan wajib bagi semua kelompok perang agar 

berbai’at kepadanya. Dan kewajiban ini semakin diperkuat dengan adanya kekuatan yang 

dimiliki oleh orang-orang yang berperang tersebut dan para pemuka suku, selain adanya 

kekuasaan untuk berlakunya syariat Alloh di beberapa wilayah dan menganjurkan orang-

orang yang tinggal di wilayah-wilayah tersebut untuk melaksanakan kebenaran. Kemudian, 

kalau toh kita katakan bahwa Negara tersebut adalah Darul Harbi (Negara yang diperangi), 

dan tidak ada Negara kuat yang dijadikan untuk berkumpul di dalamnya, ini berarti kita 

meninggalkan syariat Alloh sementara kita memiliki kekuatan. Kemudian, sesungguhnya 

permasalahan Negara itu adalah permasalahan yang diperselisihkan dikalangan berbagai 

madzhab fikih dalam hal pelaksanaan hukum hudud di Darul Harbi (Negara yang 

diperangi), dan perbedaan hukum yang berlaku di Darul Harbi dan Darul Islam, maka 

bagaimana halnya dengan masalah kepemimpinan yang hukumnya adalah fardlu ‘ain bagi 

umat dan bagi kelompok yang di dalamnya dilaksanakan hukum hudud dan syariat 

dilaksanakan secara sempurna dan benar. Di dalam kitab Takhrijul Furu’ ‘Alal Ushul di 

katakan: “Permasalahan-permasalahan yang ada dalam dua negara yang berbeda status. 

Yang saya maksud dengan dua negara yang berbeda satus adalah Darul Islam dan Darul 

Harbi. Dalam hal ini menurut AsyAsyAsyAsy----Syafi’iSyafi’iSyafi’iSyafi’i rodliyallohu ‘anhu tidak ada perbedaan hukum, 

dan beliau beralasan bahwa sesungguhnya semua Negara, wilayah dan tempat itu tidak ada 

hukumnya baik Darul Baghyi maupun Darul Harbi, akan tetapi hukum itu hanyalah hak 

Alloh dan dakwah Islam itu berlaku umum bagi orang-orang kafir baik mereka itu tinggal 

di wilayah mereka atau di tempat yang lain. Sedangkan menurut Abu HanifahAbu HanifahAbu HanifahAbu Hanifah rodliyallohu 

‘anhu, dua negara yang berbeda status itu memiliki hukum yang berbeda pula. Dalam hal 

ini beliau beralasan bahwa sesungguhnya dua negara yang berbeda, baik secara hakekat 

maupun secara hukum adalah seperti kematian, yang mana kematian itu memutuskan 

kepemilikan. Demikian pula perbedaan antara dua negara yang statusnya berbeda.” 

Ini semua mengenai Darul Harbi yang mana kekuatan dikuasai orang-orang kafir, 

sementara orang-orang Islam yang tinggal di sana posisinya adalah mumtani’un 

(mempertahankan diri dengan kekuatan) dan menyerang orang-orang kafir, atau berada di 

bawah kekuasaan orang-orang kafir dan diberi jaminan keamanan oleh orang-orang kafir. 

Semua ini tidak sama dengan kondisi yang terjadi di Irak pada hari ini.  

Pada hari ini Irak bukanlah Darul Kufri Al Ashliyyah (Negara kafir asli yang 

sebelumnya belum pernah dikuasai Islam), akan tetapi Irak adalah Negara yang sebelumnya 

Negara Islam kemudian menjadi Negara kafir lantaran dikuasai oleh orang-orang murtad 

dan setelah itu masuk ke dalamnya penjajah dengan diiringi oleh pembelaan dan 

dukungan9.  

                                                
9 Pada awal-nya Irak adalah negara Islam karena bagian dari kekhilafaan Islam dan tegak-nya syariat di negara tersebut, 
kemudian menjadi negara kafir karena terjajah oleh inggris kemudian oleh kaum ba’ats yang murtad dari islam, kemudian pada 
masa sekarang kembali di jajah oleh aliansi salibis dan pemerintah murtad yang menjalankan sistem demokrasi yang syirik dan 
hukum positif yang kafir-ed. 



PROKLAMASI DAULAH ISLAM IRAK                                                                                        DEWAN SYARI’AH DAULAH ISLAM 

 87 

Sementara orang-orang murtad tersebut kekuasaannya tidak berjalan dan kekuatannya 

telah hancur --- atas karunia Alloh ---, bahkan hampir bisa dikatakan hanya ada di zona 

hijau itupun dalam keadaan terjepit. Sementara Daulah Islam Irak telah berhasil 

melumpuhkan kekuatan para pendukung mereka dari kalangan kepolisian maupun yang 

lainnya di berbagai wilayah di Irak. Sedangkan penjajah tidak mendapatkan peluang untuk 

berkuasa dan menjalankan kebijaksanaannya kecuali melalui orang-orang murtad tersebut, 

padahal anda tahu sendiri kondisi mereka.  

Dengan demikian, tidak seluruh wilayah Irak itu Darul Harbi yang tidak dapat 

ditegakkan syariat Alloh di dalamnya dari segala sisinya, bahkan banyak di wilayah Daulah 

Islam Irak yang kondisinya lebih aman daripada kondisi Daulah Islam pertama yang 

dipimpin oleh Nabi shollallohu ‘alaihi wa sallam pada waktu perang Ahzab.  

Oleh karena itu, jika hukum thoghut tidak berlaku di kalangan rakyat, selain itu mereka 

juga tidak mendapatkan orang yang memerintah mereka dengan syariat Alloh di negeri 

tersebut, maka apakah diperbolehkan bagi umat ini dan bagi orang-orang yang memiliki 

kekuatan di kalangan umat ini untuk membiarkan rakyat tanpa ada kekuasaan dan tanpa 

ada pemimpin yang memimpin mereka dengan syariat Alloh. Karena kekuatan itu ada, 

tidak sebagaimana kondisi orang yang mati, meskipun juga tidak sempurna dari segala 

sisinya.  

Oleh karena itu, kalangan madzhab Hanafi berpendapat tidak wajib melaksanakan 

hukum hudud di Darul Harbi lantaran tidak berlakunya kekuasaan pemimpin di sana. Di 

dalam kitab Al Bahrur Ro-iq (V/18) dikatakan: “Karena yang menjadi tujuan adalah supaya 

orang itu jera, sementara kekuasaan pemimpin di sana tidak berlaku, dengan demikian 

wajibnya pelaksanaan hukum hudud itu tidak ada gunanya.” Ini persoalan tentang 

pelaksanaan hukum hudud, menurut mereka kekuasaan pemimpin tidak berlaku di Darul 

Harbi lantaran tidak berlakunya kekuatan mereka di sana, tidak sebagaimana orang yang 

memiliki pasukan yang banyak, dan pengikut serta pendukung yang lebih banyak lagi. 

Maka manfaatnya tidaklah hilang dengan adanya seorang pemimpin, justru keberadan 

pemimpin ketika itu mutlak diperlukan, dan mengangkat seorang pemimpin ketika dalam 

kondisi seperti ini hukumnya wajib bagi umat ini. Dan benarnya menilai hukum sesuatu itu 

merupakan cabang dari benarnya pemahaman, maka camkanlah hal ini. 

 

3- Mungkin akan ada lagi yang mengatakan: Negara yang kalian proklamasikan itu tidak 

menggambarkan sebagai sebuah Negara, sebab kewajiban pertama bagi sebuah negara itu 

adalah menjaga keamanan dan mengadakan sarana-sarana keamanan. Sedangkan kalian bisa 

lihat sendiri banyak wilayah yang tidak aman, bahkan kalian sendiri masih menghadapi 

ancaman dari berbagai serangan yang dahsyat dari kaum salibis, dan masih menggunakan 

tak tik hit and run. Lalu bagaimana kalian bisa dengan enak berbicara tentang Negara 

Islam!! 

Kami jawab:Kami jawab:Kami jawab:Kami jawab: Memang keamanan yang kalian sebut-sebut itu masih belum terwujud 

semenjak masuknya pasukan salib ke bumi Irak. Dan semua orang tahu tentang kegagalan 

umum yang terjadi di negeri Irak, yang mengakibatkan porak-porandanya semua instalasi 
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fital. Sehingga dalam hal ini yang paling bertanggung jawab atas hilangnya kondisi aman 

adalah para agresor salibis dan orang-orang murtad yang menjadi kaki tangannya.  

Perkara ini telah kami singgung dalam pembahasan tentang sebab-sebab dan faktor-

faktor yang mendorong berdirinya Negara Islam Irak, yaitu bahwasanya para mujahidin 

telah berusaha dengan segenap kemampuan mereka untuk membendung bencana ini 

semenjak dimulainya jihad. Pekerjaan-pekerjaan dan proyek-proyek mereka dalam hal ini 

sangatlah berfariasi sesuai dengan situasi dan kondisinya masing-masing.  

Dalam banyak kesempatan, berbagai wilayah mujahidin berubah menjadi medan tempur 

sebenarnya dan sangat dahsyat, sehingga tentunya hukum-hukum yang berlaku ketika 

dalam kondisi perang berbeda dengan hukum-hukum yang berlaku ketika dalam kondisi 

aman. Namun demikian para mujahidin berjalan sesuai dengan apa yang mereka 

rencanakan dalam membantu penduduk setempat dan mewujudkan keamanan sesuai 

dengan kemampuan mereka. Dan mereka bekerja keras untuk menghadang berbagai bentuk 

kejahatan dan kedholiman, Sampai-sampai jika terjadi permasalahan, rakyat mencari-cari 

mujahidin untuk memutuskan perkara di antara mereka, dan berlindung kepada para 

mujahidin tatkala mereka khawatir terhadap suatu mara bahaya.  

Hal itu mendorong para mujahidin untuk membentuk dewan-dewan pengadilan, 

sehingga hal ini menjadikan para mujahidin dapat tersebar secara luas dan mendapat 

sanjungan di tengah-tengah masyarakat, dan selanjutnya ini menjadi pijakan awal yang kuat 

untuk kekuasaan dan pemerintahan mereka di bumi Irak, sebagaimana yang nampak. Dan 

ini merupakan satu langkah maju untuk menuju kondisi aman yang dicita-citakan dan 

bukan sebaliknya.  

Dalam rangka mendukung dan menyokong langkah ini, maka wajib bagi kita untuk 

menentukan langkah menuju berdirinya Negara Islam yang akan mengamankan kepada 

sebuah wilayah yang besar dan syah secara syar’i untuk berbagai pekerjaan dan proyek 

mujahidin dalam bidang ini. Bagaimana tidak, sementara para mujahidin memutuskan 

perkara mereka dengan didukung oleh kekuatan dan kekuasaan. Tidakkah kondisi semacam 

ini dapat dikatakan telah berkuasa? Kalau kondisi semacam ini tidak dapat dikatakan telah 

berkuasa, lalu kondisi yang bagaimana lagi supaya suatu kelompok itu dapat dikatakan telah 

berkuasa? 

Adapun kondisi kami yang masih di bawah ancaman serangan bertubi-tubi dari musuh, 

maka atas karunia Alloh kami dapat menyikapinya dengan tegar dan tidak mau bersikap 

hina dalam masalah agama. Kaki-kaki kami masih tetap kokoh dalam menapaki jalan ini 

meskipun hari-hari dan ujian-ujian terasa sangat berat. Namun demikian, itu semua tidak 

berpengaruh pada kami selain semakin menambah keteguhan dan ketenangan.  

Maka kami mengambil langkah untuk memproklamirkan Daulah Islam, karena kami 

tahu bahwa situasi perang adalah situasi yang biasa dalam kehidupan Daulah Islam, sama 

saja apakah pada awal berdiri, sebelum maupun sesudahnya. Semua kondisinya sama. 

Karena musuh-musuh Daulah Islam tidak akan pernah tinggal diam terhadapnya. Dan 

Negara Islam itu kondisinya sama antara yang telah kami pelajari di dalam sejarah dengan 

apa yang kemungkinan akan terjadi pada hari ini.  



PROKLAMASI DAULAH ISLAM IRAK                                                                                        DEWAN SYARI’AH DAULAH ISLAM 

 89 

Dan di muka telah kami sampaikan kepada Anda sebuah renungan dari perkataan Abul Abul Abul Abul 

‘Aliyah‘Aliyah‘Aliyah‘Aliyah rohimahulloh yang menjelaskan bagaimana dahulu para sahabat pada awal-awal 

tinggal di Madinah mereka dalam keadaan takut dan tidak merasa aman, sehingga mereka 

senantiasa membawa senjata.  

Dan kami mempunyai keinginan yang kuat agar kondisi yang kami alami ini mirip 

dengan kondisi mereka, jika kami tidak mampu untuk sama persis dengan kondisi mereka. 

Kota Nabi shollallohu ‘alaihi wa sallam pun mendapatkan ancaman serangan pada waktu 

perang Uhud, pengepungan pada waktu perang Khondaq, juga terancam untuk dirampas 

dan diserang oleh patroli-patroli kaum musyrikin, juga berbagai kegoncangan dan 

munculnya berbagai persekongkolan dari dalam sebagaimana yang berkali-kali dilakukan 

oleh orang-orang munafik dan orang-orang Yahudi. Namun demikian Madinah tetap 

disebut sebagai Negara yang berdaulat. Bahkan Negara Islam itu tidaklah lahir dari realita 

jahiliyah yang rusak dan keras kecuali dengan jalan seperti ini, lalu menapakinya dengan 

penuh kesabaran yang ekstra. 

Persoalan ini juga kami jawab dengan mengatakan bahwasanya secara umum apa yang 

secara substansi dapat disebut sebagai Negara menurut ketentuan fikih yang telah 

diwujudkan oleh sebuah organisasi masyarakat, kami berpendapat bahwa pembahasan yang 

berkaitan dengan persoalan ini masuk dalam katagori al ‘illah al mundlobithoh (perkara 

pasti yang menjadi sebab) dan bukan masuk dalam katagori al hikmah al mudl-thoribah 

(perkara semu yang menjadi hikmah). Sedangkan perbedaan antara keduanya telah diakui 

oleh para peneliti ilmu ushul fikih. Oleh karena itu sesungguhnya Syari’ (Alloh yang 

menetapkan syariat) telah menjelaskan hal ini, yaitu menggantungkan hukum dengan suatu 

ciri yang mundlobit (pasti), bukan dengan ciri yang masih rancu dan semu. AlAlAlAl----BukhoriBukhoriBukhoriBukhori 

meriwayatkan di dalam kitab Shohih nya sebuah hadits dari Ibnu ‘UmarIbnu ‘UmarIbnu ‘UmarIbnu ‘Umar rodliyallohu 

‘anhuma, ia mengatakan: Rosululloh shollallohu ‘alaihi wa sallam bersabda:  

 اِناِننن اثْ اثْممههنن ِم ِمييقِِقا با ب م مشٍٍشييرر قُ قُيي ِف ِفررممألََألا اْا اْذَذَ ه هالُالُزز ي يالَالَ

Kekuasaan ini senantiasa dipegang oleh orang Quraisy selama mereka masih tersisa dua 

orang. 

Adapun dalam riwayat Muslim berbunyi: 

ممابقِِقابيِم ِمي ننالن اثْ اثْاِساِس الن ناِناِنن 

… selama manusia masih tersisa dua orang. 

Sementara itu Al-Qurosyiyah (kebangsaan Quraisy) adalah suatu ciri yang mundlobith 

(pasti) yang telah ditegaskan oleh Syari’ (Alloh yang menetapkan syariat), lain halnya 

dengan jumlah, kekuatan, kekuasaan dan kemampuan untuk berlindung, semua itu adalah 

ciri yang dapat diwujudkan secara sedikit demi sedikit. Bahkan Syari’ (Alloh yang 

menetapkan syariat) menegaskan bahwa hukum pada perkara ini tidak tergantung pada 

suatu ‘illah (ciri yang menjadi sebab) yang masih semu, yaitu yang disebutkan dalam sabda 

Nabi shollallohu ‘alaihi wa sallam yang berbunyi: 
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ممابقِِقابيِم ِمي ننالن ثْثْاا  اِساِس النناِناِنن 

… selama manusia itu masih tersisa dua orang. 

Dengan demikian, sebuah kekuatan yang mampu untuk mewujudkan kepemimpinan 

dan kekhilafahan, itu cukup untuk memproklamirkan berdirinya seuah Negara Islam 

meskipun belum secara sempurna. Maka pendapat yang mengatakan bahwa Syari’ (Alloh 

yang menetapkan syari’at) itu telah menentukan batasannya lalu menggantungkan hukum 

dalam perkara ini dengannya, ini mirip dengan membuat suatu taklif yang tidak dapat 

dilaksanakan karena pemahaman orang-orang mukallaf itu berbeda-beda dalam 

mendefinisikan makna kekuatan. Padahal kekuatan kita yang ada pada hari ini mencukupi 

untuk mengangkat seorang imam (pemimpin). 

Jika ada yang menyanggah dengan mengatakan: Apabila kita menganggap bahwa adanya 

kekuatan dan kekuasaan itu cukup untuk mendapatkan Negara yang memiliki kesamaan 

dengannya atau bagian darinya, yang dengannya berdiri sebuah imamah (kepemimpinan), 

konsekuensinya kita harus memberlakukan hukum yang muncul sebagai konsekuensi 

darinya seperti menghukumi murtad terhadap anak-anak dan istri-istri dari orang-orang 

murtad lantaran mereka tidak bergabung dengan kita, padahal faktor-faktor yang menjadi 

landasan hukum untuk perkara-perkara tersebut belum ada.  

Kami jawabKami jawabKami jawabKami jawab: Sesungguhnya konsekwensi-konsekwensi tersebut dan yang semisal 

dengannya tidak mutlak harus ada, kecuali setelah memiliki kekuatan yang sempurna dan 

memungkinkannya untuk bergabung, bukan karena tidak ada imam kecuali setelah 

memiliki kekuatan yang sempurna dan wilayah bertahan yang dapat untuk dijadikan 

tempat berkumpul dan berlindung di dalamnya.  

Ini adalah sebuah situasi tambahan yang bukan termasuk pokok kekuatan dan 

perlindungan yang mana dengannya dapat diangkat seorang imam (pemimpin) untuk kaum 

muslimin dalam rangka melaksanakan tanggung jawab dan mengharuskan semua kelompok 

lainnya yang memiliki kekuatan untuk berbai’at kepadanya, serta keluar dari suatu periode 

masa yang kosong dari sebuah jamaah yang memiliki kekuatan dan seorang imam 

(pemimpin) yang memimpin dengan Al-Qur’an. Oleh karena itu, hadits yang diriwayatkan 

oleh AlAlAlAl----BukhoriBukhoriBukhoriBukhori yang berbunyi: 

 هِِهى ِبى ِبقَقَتتيي و وهِِهاِءاِءرر و ونن ِم ِملُلُاتاتقَقَ ي يةٌةٌنن ج جامامممإلِِإلا اْا اْممننإِِإ

Sesungguhnya pemimpin itu hanyalah sebagai perisai yang mana semua orang berperang 

dibelakangnya dan ia dijadikan tempat berlindung. 

… hadits ini mengisyaratkan kepada pemahaman semacam ini. Dengan demikian maka 

adanya seorang pemimpin itu adalah sebuah cabang dari adanya sebuah kelompok yang 

memiliki kekuatan dan dapat memberikan perlindungan, kemudian dampak-dampak 

hukum yang muncul berkenaan dengan kelompok tersebut sangat tergantung dengan 

tingkat kekuatan dan perlindungan yang dimiliki. Dan munculnya kelompok semacam di 

Irak telah nampak jelas bagi semua orang yang menanggalkan hawa nafsu dan taqlid. 
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4- Mungkin akan ada lagi yang mengatakan: Di antara unsur-unsur pokok sebuah negara 

itu adalah adanya berbagai lembaga kenegaraan, aparat pemerintahan dan berbagai instalasi 

negara sebagaimana yang dikenal pada hari ini. Sedangkan yang kami lihat Daulah yang 

kalian proklamirkan ini tidak memiliki tanda-tanda kedaulatan sebagaimana yang kami 

lihat pada negara-negara modern pada hari ini..!! 

Kami jawab:Kami jawab:Kami jawab:Kami jawab: Yang kami jadikan landasan dalam berbagai keputusan dan perencanaan 

program kami adalah Al-Qur’an dan As-Sunnah, serta perkataan yang standar dari para 

ulama’ yang diakui dari kalangan salaf maupun kholaf. Dan sejauh yang kami tahu, dalam 

landasan ini tidak ada disebutkan ciri-ciri sebuah Negara Islam itu harus memenuhi unsur-

unsur atau perangkat-perangkat tertentu sebagaimana pandangan dunia pada hari ini 

tentang pemerintahan. Dan tidak ada satu dalilpun yang mensyaratkan adanya aparat 

maupun instalasi pemerintah sebagaimana yang dimiliki oleh negara-negara modern yang 

mayoritasnya diselenggarakan sesuai dengan sistem dan politik kafir barat. Ini bukan berarti 

kami memungkiri fungsi yang diperankan oleh perangkat-perangkat dan instalasi-instalasi 

tersebut yang cukup efektif terhadap penyelenggaraan Negara dan membantu keluarnya 

hasil-hasil dari programnya. Akan tetapi yang kami ingatkan di sini adalah dijadikannya 

semua ciri administratif negara-negara modern itu sebagai syarat untuk berdirinya sebuah 

Negara Islam yang dicita-citakan.  

Kami katakan tidak ada dalil syar’i yang menetapkan suatu ketentuan yang bersifat 

organisatoris maupun administratif yang harus dipenuhi oleh sebuah Negara Islam yang 

sedang tumbuh. Akan tetapi permasalahan ini diserahkan kepada Ulil Amri (para 

pemimpin) yang menjadi penyelenggara Negara tersebut untuk memilih mana yang paling 

baik untuk kaum muslimin dan apa yang sesuai dengan kondisi mereka baik yang berupa 

sistem administrasi, struktur maupun penataan yang efektif untuk penyelenggaraan Negara 

dan membantu menyalurkan semua kemampuan dan potensi yang dimilikinya sesuai 

dengan apa yang diridloi oleh Alloh ta’ala.  

Oleh karena itu pada saat sekarang ini tidak mendesak bagi kita untuk menampakkan 

berbagai instalasi resmi Negara Islam, yang pada hari ini tidak lebih dari sebuah tampilan 

media yang masih kecil. Sebagaimana kondisi pemerintahan Irak, boneka kaum salibis. Ia 

adalah negara yang di media nampak jelas akan tetapi kenyataannya ia adalah pemerintahan 

yang rapuh baik aparaturnya maupun administrasinya. Sebaliknya, Negara Islam milik 

mujahidin, instalasi-instalasinya tidak nampak akan tetapi ia eksis di muka bumi dan dapat 

dirasakan oleh rakyat, serta mempunyai interaksi yang besar dengan kondisi realita serta 

kebutuhan-kebutuhan mereka. 

Dari sisi lain, fenomena memproklamirkan Daulah sebagaimana kami gambarkan di atas, 

bukanlah hal asing di dunia ini baik, pada jaman dahulu maupun pada jaman sekarang. 

Sejarah telah menyaksikan berdirinya berbagai negara dan pemerintahan dengan cara 

seperti ini, yang kemudian tumbuh, berkembang dan semakin kokoh pilar-pilarnya… 

Negara Islam pertama yang dibangun Nabi shollalohu ‘alaihi wa sallam misalnya, dahulu 

mirip dengan kondisi ini jika tidak kita katakan sama pada periode awalnya. Tatkala Nabi 

shollallohu ‘alaihi wa sallam datang ke Madinah, lalu beliau mulai mengatur penduduknya, 

pemerintahan beliau tidak berjalan normal kecuali setelah melalui berbagai goncangan yang 
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ditimbulkan oleh orang-orang munafik dan orang-orang Yahudi yang berada di dalam 

Madinah. Mereka adalah: 

Bani Qoinuqo’:Bani Qoinuqo’:Bani Qoinuqo’:Bani Qoinuqo’:    

Suatu saat salah seorang di antara mereka mengganggu seorang wanita muslimah. Ia 

ingin memaksa wanita tersebut untuk membuka wajahnya. Maka iapun mengikat ujung 

bajunya dengan paku sehingga tersingkaplah aurot wanita tersebut. Lalu wanita itupun 

meminta tolong kepada kaum muslimin. Maka datanglah seorang muslim dan membunuh 

orang Yahudi tersebut. Lalu bangkitlah seorang Yahudi lainnya kemudian membunuh 

orang muslim tersebut. Setelah kejadian itu Rosululloh shollallohu ‘alaihi wa sallam 

mengusir mereka dari Madinah. 

Bani An Nadlir:Bani An Nadlir:Bani An Nadlir:Bani An Nadlir:    

Mereka pernah berencana untuk menjatuhkan batu ke kepala Rosululloh shollallohu 

‘alaihi wa sallam tatkala beliau duduk bersama mereka di salah satu rumah mereka untuk 

suatu urusan yang hendak beliau bicarakan dengan mereka. Akan tetapi Alloh ta’ala 

memberitahukan apa yang hendak mereka perbuat itu kepada Rosul-Nya. Maka Rosululloh 

shollallohu ‘alaihi wa sallam pun pulang dan menyiapkan sebuah pasukan kemudian 

kembali lagi untuk memerangi mereka. Setelah beliau mengepung mereka, mereka 

meminta kepada beliau agar beliau mengusir mereka saja dengan membiarkan mereka 

untuk membawa perbekalan mereka dengan tanpa membawa senjata. Beliaupun setuju 

sehingga mereka keluar dari Madinah. Tentang perisiwa Bani An Nadlir ini turunlah surat 

Al Hasy-r. 

Bani Quroidhoh:Bani Quroidhoh:Bani Quroidhoh:Bani Quroidhoh:    

Pada waktu perang Khondaq, orang-orang Bani Quroidloh melanggar perjanjian yang 

mereka sepakati dengan Rosululloh shollallohu ‘alaihi wa sallam. Mereka membantu orang-

orang Quraisy untuk masuk kota Madinah dari arah mereka, setelah mereka membuat 

kesepakatan dengan Nabi shollallohu ‘alaihi wa sallam bahwa orang-orang Quraisy tidak 

akan masuk melalui perkampungan mereka. Maka seusai perang Ahzab, Rosululloh 

shollallohu ‘alaihi wa sallam pun bersegera untuk menghabisi mereka semua. Setelah 

dikepung, mereka menyerah. Kemudian hukuman terhadap mereka ditetapkan oleh Sa’ad Sa’ad Sa’ad Sa’ad 

bin Mu’adzbin Mu’adzbin Mu’adzbin Mu’adz dengan dibunuhnya kaum laki-laki dari mereka, dibagi-bagi harta mereka dan 

kaum wanita mereka ditawan. Lalu dilaksanakanlah keputusan tersebut dengan dibunuh 

sekitar 700 orang laki-laki mereka. Kisah ini disebutkan di dalam surat Al Ahzab. 

Yahudi Khoibar:Yahudi Khoibar:Yahudi Khoibar:Yahudi Khoibar:    

Mereka juga melanggar perjanjian yang mereka sepakati dengan Rosululloh shollallohu 

‘alaihi wa sallam pada peristiwa perang Khondaq. Kemudian Rosululloh shollallohu ‘alaihi 

wa sallam pun mengepung mereka. Dahulu Khoibar adalah benteng mereka yang paling 

besar, sehingga pengepungan itu berlangsung lama. Mereka adalah kabilah Yahudi yang 

paling banyak jumlahnya ketika itu. Setelah pengepungan berlangsung lama, mereka 

meminta damai kepada Rosululloh shollallohu ‘alaihi wa sallam. Beliau pun mengabulkan 

permintaan mereka. Akan tetapi mereka mengkhianatinya kembali, sehingga kaum 

muslimin menawan kaum wanita dan anak-anak mereka, serta membagi-bagikan harta 
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benda mereka. Kemudian mereka membuat kesepakatan dengan Rosululloh shollallohu 

‘alaihi wa sallam untuk tetap tinggal di wilayah mereka dan bercocok tanam di sana, 

kemudian hasilnya dibagi antara mereka dan kaum muslimin. Sampai akhirnya mereka 

semua dibersihkan oleh kholifah ‘Umar bin Al‘Umar bin Al‘Umar bin Al‘Umar bin Al----KhothobKhothobKhothobKhothob rodliyallohu ‘anhu dari jazirah 

Arab tatkala mereka hendak berkhianat sekali lagi untuk membunuh Ibnu ‘UmarIbnu ‘UmarIbnu ‘UmarIbnu ‘Umar 

rodliyallohu ‘anhuma. 

Semua peristiwa ini dialami oleh Nabi shollallohu ‘alaihi wa sallam setelah beliau 

memproklamasikan Daulah Islam di Madinah, dan setelah beliau menjalankan 

pemerintahannya di sana. Kondisi semacam ini pada jaman sekarang disebut sebagai 

kekacauan dalam negeri. Akan tetapi hal itu tidak mengakibatkan beliau berhenti dalam 

menjalankan pemerintahannya atau mengakibatkan hilang kelayakan Negara tersebut 

lantaran tidak terpenuhinya salah satu atau bahkan seluruh syaratnya. Dan perang Ahzab 

adalah bukti yang paling nyata dalam hal ini. Ketika itu musuh-musuh Negara Islam datang 

menyerbu dari segala arah. Sementara sebagian rakyat ada yang memberontak, yaitu orang-

orang Yahudi. Sehingga hampir saja Negara itu runtuh, menurut istilah sekarang, lantaran 

tidak adanya tanda-tanda kedaulatan dan kekuasaan yang nyata di beberapa wilayah, 

terutama di perkampungan Yahudi. Namun demikian situasi ini tidak menghalangi 

keberlangsungan Negara dan tetap terjaga di atas langkah-langkahnya. 

Adapun dalam sejarah Islam sendiri, seringkali dalam situasi-situasi tertentu, seperti 

pada situasi-situasi genting menjelang runtuhnya sebuah khilafah yang kemudian 

berdirinya khilafah yang lainnya, atau tatkala umat Islam menghadapi berbagai serangan 

dari luar, seperti serangan bangsa Tartar dan serangan kaum Salib, pada masa-masa yang 

genting seperti ini berdirilah beberapa organisasi seperti yang terjadi sekarang yang 

kemudian berkembang dengan mendirikan negara-negara kecil, kemudian negara-negara 

kecil itu berkumpul untuk mendirikan sebuah khilafah atau sebuah Daulah.  

Contoh yang paling jelas dalam hal ini adalah apa yang terjadi pada masa-masa perang 

Salib. Setiap orang yang membaca sejarah periode itu secara seksama, ia akan melihat 

bagaimana kaum muslimin melawan serangan kaum salib dengan cara membuat kelompok-

kelompok kecil dan perkumpulan-perkumpulan yang bermacam-macam dan banyak. Yang 

mana satu benteng dipimpin oleh satu keluarga tertentu yang di dalamnya tergabung 

beberapa kelompok yang tunduk di bawah kepemimpinan keluarga tersebut. Kemudian ada 

satu perkampungan yang rela untuk dipimpin oleh seorang pemimpin yang ulama’ di antara 

mereka kemudian mereka berjihad bersamanya.  

Lalu ada lagi seorang ulama’ yang membuat satu perkumpulan dari murid-muridnya 

yang rela untuk berada dalam kepemimpinannya, dan begitu seterusnya. Adapun para 

komandan besar seperti keluarga ZankiZankiZankiZanki dan keluarga AyyubAyyubAyyubAyyub berperan sebagai penyatu dari 

berbagai perhimpunan dan kelompok tersebut dalam satu kesatuan … yang kemudian 

muncul dengan jelas dalam bentuk sebuah Daulah yang terus meluas dan menguat. 

Adapun contoh dari sejarah untuk wilayah-wilayah yang diorganisir mirip dengan 

pengorganisasian sebuah negara dalam rentang waktu tertentu adalah gerakan AlAlAlAl----Imam AsImam AsImam AsImam As----

SayyidSayyidSayyidSayyid yang memperbaharui dakwah tauhid dan jihad di wilayah-wilayah Sunni yang ada 

di India, Kasymir, Pakistan dan Afghanistan. Beliau telah sukses mengendalikan negeri-
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negeri tersebut baik di bidang kemiliteran, perekonomian dan sosial. Di sana ditegakkan 

hukum hudud, sedangkan harta dan kekayaan mereka dibagi secara merata, jihad 

dilaksanakan dan ditebarkan para pegawai dan gubernur. Akan tetapi wilayah tersebut tidak 

memenuhi ciri negara yang dikenal di negara-negara hari ini, yang memiliki instalasi-

instalasi dan lembaga-lembaga administrasi. 

Ini adalah contoh-contoh dari kalangan kaum muslimin. Adapun contoh-contoh dari 

kalangan orang-orang kafir, ada puluhan bahkan ratusan contoh negara yang didirikan oleh 

orang-orang kafir Eropa, Afrika dan di benua lainnya pada masa-masa yang telah lalu. 

Sedangkan pada masa sekarang: 

Banyak sekali contohnya berupa perkumpulan yang ada pada hari ini baik perkumpulan 

Islam maupun yang lainnya, di antaranya adalah: 

Kelompok-kelompok perang di Afghanistan yang muncul pada periode awal jihad dan 

periode awal gerakan TholibanTholibanTholibanTholiban sampai akhirnya TholiTholiTholiTholibanbanbanban mendirikan Negara Islam. 

Pendirian Negara Islam oleh TholibanTholibanTholibanTholiban itu sendiri melalui berbagai tahapan masa, yang 

secara berangsur-angsur kekuasaan gerakan Tholiban itu meluas ke berbagai wilayah. 

Kemudian pemerintahan Palestina yang disusun oleh gerakan Hammas di wilayah Gaza 

Palestina. Pemerintahan ini tidak menggambarkan sebuah kedaulatan yang nyata sebagai 

sebuah negara modern. Selain itu pemerintahan tersebut banyak kekurangannya di bidang 

perangkat administrasi, sebagaimana yang dimiliki oleh negara-negara dan pemerintahan-

pemerintahan modern. 

Demikian pula dengan kelompok-kelompok Mahkamah SMahkamah SMahkamah SMahkamah Syariahyariahyariahyariah dan kelompok-

kelompok Islam lainnya yang berjuang di Somalia baru-baru ini, yang berhasil 

menumbangkan pemerintah yang berkuasa. Sekarang ini mereka hidup dalam keadaan yang 

menyerupai sebuah negara akan tetapi tidak memiliki berbagai instansi yang 

mendukungnya sebagaimana yang dimiliki oleh negara-negara modern, baik di bidang 

administrasi, politik maupun media. 

Demikian pula beberapa periode waktu yang dilalui oleh sejumlah wilayah di negara-

negara republik bekas Uni Soviet dahulu, terutama adalah republik Chechnya ketika belum 

mendapatkan dukungan Islam sebelum menjadi sebuah negara. 

Juga gerakan John Garang di Sudan Selatan yang bernama Front Rakyat Untuk 

Pembebasan Sudan. 

Juga gerakan-gerakan kiri di Amerika Tengah dan Amerika Selatan yang sekarang ini 

mirip dengan negara-negara yang tengah kita bicarakan ini, bahkan sebagiannya ada yang 

benar-benar mendirikan negara. 

Dan yang terakhir adalah, lapangan perpolitikan dunia menyaksikan bentuk yang 

bermacam-macam dari apa yang dikenal dengan pemerintahan ilegal dan pemerintahan 

bayangan yang menjalankan perannya jauh dari ciri-ciri negara yang sempurna, yaitu 

pemerintahan-pemerintahan yang tidak memiliki atau kurang memiliki kedaulatan dan 

ketenangan. Namun demikian pemerintahan-pemerintahan tersebut dari sisi pemikiran dan 

perpolitikan mendapat pengakuan dan sambutan. 
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5- Mungkin ada lagi yang akan mengatakan: Sebuah negara pada jaman sekarang itu 

tidak didirikan kecuali dengan dukungan harta dan kekayaan untuk membangun pondasi 

dan bangunannya. Sedangkan negara yang kalian proklamirkan itu tidak memiliki sumber-

sumber kekayaan dan pendanaan yang besar, juga tidak memiliki sumber-sumber 

perekonomian yang kokoh dan dikenal. Dengan begitu kalian akan bawa rakyat menjadi 

korban kemiskinan dan kesengsaraan. Oleh karena itu lebih baik kalian melakukan 

introspeksi diri dan bermusyawarah lagi sebelum kalian mengambil langkah berani 

semacam ini. 

Kami jawab:Kami jawab:Kami jawab:Kami jawab: Negara Islam itu tidak sama dengan berbagai system pemerintahan lainnya. 

Karena Negara Islam itu memiliki system sendiri yang efektif, yaing menjamin semua apa 

yang diperlukan oleh Negara dan rakyatnya. Dan ini adalah perkara yang telah dipahami 

dan dijelaskan di dalam kitab-kitab fikih yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang 

sekarang ini telah ditinggalkan manusia. Dan jika kita hidupkan kembali prinsip-prinsip 

tersebut di dalam realita kehidupan yang nyata pasti tidak diragukan lagi akan nampak 

hasilnya.  

Sekarang harapan kita untuk menghidupkan kembali prinsip-prinsip tersebut terletak 

pada Negara Islam yang penuh berkah ini, untuk menjalankan dan menghidupkan kembali 

syariat dan system yang telah ditinggalkan manusia tersebut, yang mana sebelumnya 

simbol-simbolnya telah tenggelam dalam reruntuhan system thoghut yang berkuasa di 

seluruh Negara kaum muslimin.  

Selain itu kami tambahkan bahwasanya tidak diragukan lagi ini merupakan pengalaman 

yang pertama dan asing, yang tengah menunggu banyak kalangan dari umat Islam ini untuk 

memberikan peran dalam memajukan dan membangun berbagai instalasi dan perangkatnya 

yang bermacam-macam, yang jauh dari unsur kompromi dan toleransi, karena para 

mujahidin itu mendirikan Negara mereka bukan untuk mengembalikan manusia kepada 

kemewahan dan kesuksesan ekonomi yang digembar-gemborkan oleh orang-orang yang 

berorientasikan dunia. Karena kaum muslimin itu adalah orang-orang yang memiliki aqidah 

dan iman, yang memiliki keyakinan bahwa rizki itu datangnya dari sisi Alloh semata dan 

tidak ada yang bersekutu dengan-Nya dalam hal ini.  

Dan kelompok kebenaran yang membawa kemenangan itu adalah kelompok yang 

dengan kelemahannya ia merasa perkasa, dan memiliki hati yang kaya meskipun ia miskin. 

Terkadang mereka itu berpakaian usang, sedikit harta dan miskin. Akan tetapi kelompok 

inilah yang akan mendapatkan kemenangan atas karunia dan kekuatan Alloh, dengan 

memanggul senjatanya dan memelihara kudanya. Kelompok semacam ini akan senantiasa 

ada dan tidak akan pernah punah, tidak pernah berhenti dan tidak akan pernah berhenti 

selamanya. Karena seseorang itu tidak akan berhenti berperang dan meninggalkan medan 

perang baik kalah maupun menang, kecuali orang yang telah kehilangan kejantanannya, 

yang sebelumnya ia telah kehilangan arti dari kemuliaan dalam agama yang agung ini. Dan 

atas ijin Alloh ta’ala Thoifah Manshuroh tidaklah seperti itu. 

Dan Alloh telah menjanjikan kepada orang yang taat kepada-Nya dan menegakkan 

syariatnya, dengan rizki yang baik sebagaimana yang disebutkan dalam firman Alloh ta’ala: 
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 ومن يتِق اللَّه يجعل لَّه مخرجاًومن يتِق اللَّه يجعل لَّه مخرجاً

Dan barangsiapa bertaqwa kepada Alloh niscaya Alloh akan memberikan jalan keluar 

kepadanya. (Ath Tholaq: 2) 

… juga dalam firman-Nya: 

         هنِييحفَلَن ِمنؤم وهأُنثَى و ن ذَكٍَر أَواِلحاً مِملَ صع نم         هنِييحفَلَن ِمنؤم وهأُنثَى و ن ذَكٍَر أَواِلحاً مِملَ صع نم      مهـرأَج مهنِزيجلَنةً وباةً طَييم       حهـرأَج مهنِزيجلَنةً وباةً طَييح 
 ِبأَحسِن ما كَانواْ يعملُونَِبأَحسِن ما كَانواْ يعملُونَ

Barangsiapa yang mengerjakan amal sholeh, baik laki-laki maupun perempuan 

sementara dia dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya 

kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan 

pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. (An Nahl: 97) 

Dan berbicara tentang lemahnya sarana dan kemampuan itu, selain dikembalikan 

kepada kekurangan manusia dan lemahnya kemampuan mereka, ia juga dikembalikan 

kepada ketetapan rizki yang telah ditentukan untuk setiap hamba, yang mana ia tidak akan 

meleset darinya sampai ia menghabiskan jatah rizkinya dan menyelesaikan batas ajalnya. 

Dan tatkala kita perhatikan petunjuk Nabi shollallohu ‘alaihi wa sallam dalam 

menegakkan Negara Islam yang pertama, kita dapatkan beliau shollallohu ‘alaihi wa sallam 

tidak menjanjikan kepada manusia dengan kemewahan ekonomi dan kehidupan yang 

melimpah. Akan tetapi beliau shollallohu ‘alaihi wa sallam hanyalah melaksanakan apa 

yang beliau mampu laksanakan seperti membagi hasil, menyebarkan kekayaan dan sedekah, 

serta menegakkan keadilan sesuai dengan kemampuan dan kesempatan. Bahkan beliau 

shollallhu ‘alaihi wa sallam justru memungut harta rakyat untuk digunakan jihad dan 

kepentingan Negara Islam. Karena Negara tersebut adalah negara kaum muslimin yang 

berdiri untuk kepentingan mereka dan mengatur urusan mereka. Dan pada dasarnya 

merekalah yang seharusnya mengorbankan apa yang mereka miliki untuk membangun 

istana yang padanya terletak kemuliaan Islam dan kaum muslimin, bukan malah sebaliknya. 

Pada periode Nabi shollallohu ‘alaihi wa sallam banyak contoh yang indah dalam 

pengorbanan dan kedermawanan untuk kepentingan jihad dan negara, selain apa yang 

dirasakan oleh Nabi shollallohu ‘alaihi wa sallam dan para sahabat berupa kelaparan dan 

mencari perlindungan. 

Misalnya adalah pada waktu perang Tabuk. Kaum muslimin ketika itu berlomba-lomba 

untuk menginfakkan hartanya dan mengeluarkan sedekah. ‘Utsman ‘Utsman ‘Utsman ‘Utsman bin ‘Affanbin ‘Affanbin ‘Affanbin ‘Affan ketika itu 

telah menyiapkan serombongan unta yang memuat barang dagangan untuk diberangkatkan 

ke Syam, sebanyak 200 unta lengkap dengan pelana untuk angkutan dan alasnya, serta 200 

‘uqiyah, kemudian semua itu ia infakkan. Ia juga menginfakkan 100 ekor unta lengkap 

dengan pelana untuk angkutan dan alasnya. Kemudian dia datang lagi dengan membawa 

seribu dinar dan dia tebarkan di kamar Rosululloh shollallohu ‘alaihi wa sallam. Rosululloh 

pun menerimanya dan bersabda: 
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ممع را ضع رثْثْا ضمانَانَمم م ا علَلَمِِما عب ب ععدالْ الْد ييومِِمو 

Setelah hari ini apapun yang dilakukan ‘Utsman tidak akan membahayakan dirinya. 

Kemudian ‘Utsman‘Utsman‘Utsman‘Utsman berinfak dan terus berinfak sampai infaknya itu mencapai 900 ekor 

unta dan 100 ekor kuda, itu selain yang berupa uang. 

Sedangkan ‘Abdur Rohman ‘Abdur Rohman ‘Abdur Rohman ‘Abdur Rohman bin ‘Aufbin ‘Aufbin ‘Aufbin ‘Auf datang dengan membawa 200 perak ‘uqiyah. 

Sementara Abu BakarAbu BakarAbu BakarAbu Bakar datang dengan membawa seluruh harta yang dimilikinya, dan dia 

tidak meninggalkan untuk keluarganya kecuali Alloh dan Rosul-Nya --- ketika itu 

jumlahnya adalah 4000 dirham --- dan dia adalah orang yang pertama kali menyerahkan 

infaknya. Sementara ‘Umar‘Umar‘Umar‘Umar datang dengan membawa setengah dari harta bendanya. 

Sementara AlAlAlAl----‘Abbas‘Abbas‘Abbas‘Abbas datang dengan harta yang banyak. Sedangkan Tholhah, Sa’ad bin Tholhah, Sa’ad bin Tholhah, Sa’ad bin Tholhah, Sa’ad bin 

‘Ubadah‘Ubadah‘Ubadah‘Ubadah dan Muhammad bin MaslamahMuhammad bin MaslamahMuhammad bin MaslamahMuhammad bin Maslamah, mereka semua datang dengan membawa harta. 

Sedangkan ‘Ashim bin ‘Adi‘Ashim bin ‘Adi‘Ashim bin ‘Adi‘Ashim bin ‘Adi datang dengan membawa korma 90 wasaq. Kemudian manusia 

terus datang berbondong-bondong dengan membawa infak mereka masing-masing, baik 

sedikit maupun banyak. Sampai-sampai di antara mereka ada yang hanya berinfak satu atau 

dua mud saja karena ia memang hanya bisa berinfak segitu. Tidak ketinggalan juga kaum 

wanita. Mereka datang dengan membawa gelang tangan, gelang kaki, anting-anting dan 

cincin. 

Dan tidak ada seorangpun yang menahan tangannya tidak mau menginfakkan hartanya 

kecuali orang-orang munafik, 

             مهـدهونَ ِإالَّ جِجدالَ ي الَِّذينقَاِت ودِفي الص ِمِننيؤالْم ِمن ِعنيطَّوونَ الْملِْمزي الَِّذين             مهـدهونَ ِإالَّ جِجدالَ ي الَِّذينقَاِت ودِفي الص ِمِننيؤالْم ِمن ِعنيطَّوونَ الْملِْمزي الَِّذين
مهونَ ِمنرخسفَيمهونَ ِمنرخسفَي 

Yaitu orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan 

sukarela dan (mencela) orang-orang yang tidak memperoleh (untuk disedekahkan) selain 

sekedar kesanggupannya, maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Alloh akan 

membalas penghinaan mereka itu, dan untuk mereka azab yang pedih. (At Taubah: 79) 

Sedangkan pada perang Ahzab, tatkala Nabi shollallohu ‘alaihi wa sallam ingin mengajak 

damai dengan ‘Uyainah bin Hishnin dan Al Harits bin ‘Auf, yang keduanya adalah 

pimpinan bangsa Ghothofan, dengan imbalan sepertiga hasil buah Madinah, supaya 

keduanya mundur bersama kaumnya, sehingga kaum muslimin dapat leluasa untuk 

mengalahkan pasukan Quraisy dengan segera, yang mana bangsa Quraisy ini telah berkali-

kali mengganggu kaum muslimin dengan kekuatan mereka. Lalu terjadilah tawar-menawar 

tentang masalah itu, dan Nabi-pun meminta pendapat kepada dua Sa’adSa’adSa’adSa’ad (ibn Mu’adz dan  (ibn Mu’adz dan  (ibn Mu’adz dan  (ibn Mu’adz dan 

bin Abi Waqoshbin Abi Waqoshbin Abi Waqoshbin Abi Waqosh-ed) tentang hal itu. Keduanya-pun menjawab: “Wahai Rosululloh, jika 

Alloh memang memerintahkanmu untuk berbuat seperti itu maka kami mendengar dan 

kami taat. Namun jika ini adalah keputusanmu sendiri untuk kami maka kami tidak 

memerlukannya. Karena dahulu tatkala kami dan mereka itu masih sama-sama musyrik dan 

menyembah patung, mereka tidak dapat memakan buah-buahan Madinah kecuali dalam 

bentuk jamuan tamu atau dengan cara beli. Lalu kenapa setelah Alloh memuliakan kami 

dengan Islam dan memberi petunjuk dengannya serta memnjadikan kami perkasa 
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denganmu, kami malah memberikan harta kami kepada mereka? Demi Alloh, tidak ada 

yang akan kami berikan kepada mereka kecuali pedang.” Maka Rosulullohpun 

membenarkan pendapat keduanya, lalu bersabda:  

 ةٍٍةدداِحاِح و وسٍٍسوو قَ قَنن ع عممكُكُتتمم ر ردد قَ قَببررعع الْ الْتتييأَأَا را رمم لَ لَممكُكُ لَ لَههععننصص أَ أَءٌٌءيي ش شووا ها هممننإِِإ

Sesungguhnya ini adalah keputusanku sendiri yang aku putuskan tatkala aku melihat 

seluruh bangsa Arab telah menyerang kalian secara serempak. 

Di sini Nabi shollallohu ‘alaihi wa sallam hendak menggunakan harta rakyat unuk 

kepentingan jihad dan untuk meraih tujuannya meskipun pada waktu itu tidak jadi. Akan 

tetapi keinginan Nabi shollallohu ‘alahi wa sallam itu sama nilainya dengan tindakan dan 

pensyariatan. 

Abu DawudAbu DawudAbu DawudAbu Dawud meriwayatkan di dalam Sunan-nya (II/16), dari Yazib bin Abi HabibYazib bin Abi HabibYazib bin Abi HabibYazib bin Abi Habib, ia dari 

Muslim bin Abi ‘ImronMuslim bin Abi ‘ImronMuslim bin Abi ‘ImronMuslim bin Abi ‘Imron, ia berkata: Dahulu kami berangkat berperang dari Madinah menuju 

Kostantinopel, sedangkan di tengah-tengah pasukan waktu itu ada ‘Abdur Rohman bin ‘Abdur Rohman bin ‘Abdur Rohman bin ‘Abdur Rohman bin 

Kholid bin AlKholid bin AlKholid bin AlKholid bin Al----WalidWalidWalidWalid, sementara pasukan Romawi berada di dekat perkebunan Madinah. 

Lalu ada seseorang yang menyerang musuh secara sendirian. Lalu semua orang mengatakan: 

Wah … wah … laa ilaaha illalloh… orang itu telah menceburkan diri ke dalam kebinasaan. 

Abu Ayyub pun menyahut: “Sesungguhnya ayat tersebut (yakni ayat yang melarang 

menceburkan diri ke dalam kebinasaan –penerj.) diturunkan terhadap kami dari kalangan 

Anshor. Yaitu tatkala Alloh telah memberikan kemenangan kepada Nabi-Nya dan 

menjadikan Islam unggul, kami mengatakan: Marilah kita membangun dan memperbaiki 

kembali harta benda kita. Maka Alloh ta’ala pun menurunkan ayat: 

وأَأَونقُقُفِِفنوا ِفا ِفوييس بِِب سياِهللا اِهللالِِلي و الَالَ وت قُقُلْلْ توأَأَا ِبا ِبويدِِدييكُكُيملَلَإِإِ  مى التى التهةِِةكَكَلُلُه 

Dan berinfaklah kalian di jalan Alloh, dan jangan kalian menceburkan diri ke dalam 

kebinasaan.  

Dengan demikian yang dimaksud dengan menceburkan diri ke dalam kebinasaan itu 

adalah membangun dan memperbaiki kembali harta benda lalu meninggalkan jihad.” Abu Abu Abu Abu 

‘Imron‘Imron‘Imron‘Imron melanjutkan kisahnya: Abu AyyubAbu AyyubAbu AyyubAbu Ayyub pun terus berjihad di jalan Alloh sampai ia 

dikuburkan di Kostantinopel. 

AlAlAlAl----BukhoriBukhoriBukhoriBukhori dan MuslimMuslimMuslimMuslim meriwayatkan dari Sa’ad bin Abi WaqqoshSa’ad bin Abi WaqqoshSa’ad bin Abi WaqqoshSa’ad bin Abi Waqqosh, ia mengatakan: 

“Demi Alloh, Aku adalah orang Arab yang pertama kali memanah dalam perang di jalan 

Alloh. Dan dahulu kami pernah berperang bersama Rosululloh shollallohu ‘alaihi wa sallam 

sedangkan kami tidak memiliki makanan yang bisa kami makan kecuali daun pohon anggur 

dan samar (sejenis rumput yang biasa dibuat tikar –penerj.) sampai-sampai di antara kami 

buang air besar sebagaimana domba buang kotoran, kemudian kini Bani Asad hendak 

menghinakanku karena Islam. Sungguh jika demikian berarti aku telah rugi dan sia-sia 

amalanku.” 

Demikianlah kondisi generasi shahabat yang telah mendirikan Negara Islam pertama. 

Mereka bekerja, berjihad dan membangun sementara kehidupannya sangat sempit, 

makanan dan minumannya sedikit. Sampai-sampai salah seorang diantara mereka ada yang 
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buang air besar sebagaimana kambing buang kotoran lantaran kerasnya kehidupan mereka. 

Namun demikian mereka tidak mengatakan kepada Rosululloh shollallohu ‘alaihi wa 

sallam: Negara yang Engkau dirikan ini tidak dapat memberikan jaminan penghidupan yang 

lapang ataupun kehidupan yang mewah kepada kami. Karena Nabi shollallohu ‘alaihi wa 

sallam memang tidak menjanjikan kemewahan dan kenikmatan kepada mereka, akan tetapi 

yang beliau janjikan kepada mereka adalah syurga yang di dalamnya terdapat kenikmatan 

yang abadi. Dengan demikian, ketika itu Nabi shollallohu ‘alaihi wa sallam tidak memiliki 

sumber materi yang diimpi-impikan oleh sebagian orang, dan sebagiannya lagi memiliki 

anggapan bahwa hal ini termasuk syarat pokok untuk berdirinya Negara Islam. Dari mana 

datangnya syarat-syarat tersebut sedangkan Nabi yang membangun Negara Islam pertama 

saja tidak memiliki sesuatu yang dapat digunakan untuk memberi makan kepada 

pasukannya dan mencukupi kebutuhan mereka, sedangkan mereka terjun dalam kancah 

peperangan dan berjuang melawan musuh. Apakah dengan demikian Negara Islam pertama 

ini tidak memiliki kelayakan untuk menjadi sebuah Negara lantaran lemahnya sumber 

dananya dan sedikit kemampuan materinya?! 

Kondisi yang sangat jelas dalam sejarah Islam ini, yang menulis sejarah periode Negara 

Islam pertama dengan kepenatan dan kesusahan, ketika Rosululloh shollallohu ‘alaihi wa 

sallam menggali parit, yang mana beliau dan para sahabat dalam keadaan sangat kepayahan 

lantaran sangat lapar dan capek. MuslimMuslimMuslimMuslim dalam Shohih nya meriwayatkan dari Jabir bin Jabir bin Jabir bin Jabir bin 

‘Abdulloh‘Abdulloh‘Abdulloh‘Abdulloh, ia berkata: Tatakala menggali parit, saya melihat Rosululloh shollallohu ‘alaihi 

wa sallam kelaparan. Lalu akupun pulang menemui istriku. Aku katakan kepada istriku: 

“Apakah kamu punya sesuatu? Aku tadi melihat Rosululloh shollallohu ‘alaihi wa sallam 

sangat kelaparan.” Lalu istriku mengeluarkan gerabah yang di dalamnya ada satu sho’ 

gandum, dan kami juga memiliki seekor binatang ternak yang jinak. Lalu aku sembelih 

binatang ternak tersebut, sementara istriku mengadon gandum itu sampai selesai 

sebagaimana akupun juga telah selesai. Lalu aku potong-potong dalam periuk milik istriku. 

Kemudian aku pergi menemui Rosululloh shollallohu ‘alaihi wa sallam. Lalu aku katakan 

kepada beliau: “Wahai Rosululloh, sesungguhnya kami telah menyembelih binatang ternak 

kami dan mengadon satu sho’ gandum yang kami miliki. Oleh karena itu datanglah ke 

rumahku bersama beberapa orang.” Maka Rosululloh shollallohu ‘alaihi wa sallam pun 

berteriak dan mengatakan: “Wahai orang-orang yang sedang menggali parit, sesungguhnya 

JabirJabirJabirJabir telah membuat jamuan untuk kalian maka kemarilah kalian.” Dan Rosululloh 

shollallohu ‘alaihi wa sallam bersabda: Janganlah sekali-kali engkau turunkan periukmu dan 

janganlah sekali-kali engkau buat roti adonanmun sampai aku datang. Lalu aku datang 

sedangkan Rosululloh shollallohu ‘alaihi wa sallam datang diiring oleh orang-orang. Sampai 

aku datangi istriku, maka ia mengatakan kepadaku: “Kenapa engkau ini.” Lalu aku 

menjawab: “Aku telah lakukan apa yang engkau katakan kepadaku.” Lalu aku keluarkan 

adonan kami kepada beliau, kemudian beliau meludah ke dalamnya dan memberikan 

berkah. Kemudian beliau menuju periuk kami lalu meludah ke dalamnya dan memberikan 

berkah. Kemudian beliau bersabda kepada istriku: “Panggillah seorang wanita tukang roti 

lalu suruh membuat roti bersamamu, kemudian rebuslah dalam periukmu dan jangan kalian 

turunkan periuk itu.” Sementara itu ketika itu orangnya berjumlah seribu orang. Lalu 

Rosululloh shollallohu ‘alaihi wa sallam bersumpah dengan nama Alloh bahwa mereka 
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semua pasti makan. Sampai akhirnya mereka meninggalkannya dan bubar sementara periuk 

kami masih penuh sebagaimana semula, dan adonan kami --- atau sebagaimana yang 

dikatakan oleh AdlAdlAdlAdl----DlohakDlohakDlohakDlohak --- telah menjadi roti sebagaimana semula. 

 

6- Mungkin akan ada lagi yang mengatakan: Kami telah bisa menerima disyariatkannya 

apa yang kalian lakukan, dan kebutuhan mendesak yang berada dibalik apa yang kalian 

proklamirkan itu. Akan tetapi untuk sebuah Negara Islam, para fuqoha’ telah menetapkan 

sejumlah syarat untuk para penguasa Negara tersebut, serta ciri-ciri orang yang layak 

menjadi pemimpinnya. Lalu apakah kalian telah memenuhi syarat dan ciri secara sempurna 

yang dibutuhkan untuk sebuah Negara? 

Kami jawab:Kami jawab:Kami jawab:Kami jawab: Kami sependapat dengan kalian mengenai syarat-syarat dan ciri-ciri 

tersebut yang telah disebutkan oleh para ulama’ dan fuqoha’. Akan tetapi yang kita 

bicarakan ini adalah sesuatu yang memungkinkan kita lakukan pada waktu yang 

memungkinkan. Akan tetapi kenyataan yang kami hadapi di medan jihad yang terus 

berkecamuk dan bergoncang ini melahirkan sebuah kelompok kuat yang berjihad 

mempertahan dinnya dan berjuang untuk membelanya dengan segala cara. Dan di antara 

anugerah yang Alloh berikan kepada kelompok ini adalah lahirnya para pemimpin jihad 

dari rahim peperangan dan dari kandungan pertempuran, yang mana mereka ini memiliki 

kemampuan dan kelayakan menjadi pemimpin untuk kondisi yang dihadapi di lapangan, 

selain juga memiliki kemampuan lain yang harus dimiliki yaitu mengatur semua 

kemampuan tersebut sesuai dengan syariat dan hukum-hukumnya yang pokok di dalam 

fikih berharokah, bersiyasah dan berjihad, selain memiliki kemampuan untuk melangkah di 

lapangan dengan langkah yang sesuai dengan teknik-teknik yang lihai dalam bidang 

pengorgaisasian dan fleksibel. Intinya, apa yang telah dicapai oleh kelompok jihad dalam 

masalah ini termasuk dalam katagori apa yang paling memungkinkan yang tidak melampaui 

batas kekuatan dan kemampuan yang ada di lapangan, dan ini adalah sesuatu yang paling 

baik yang kami miliki untuk mejalankan din Alloh ini, yaitu kami telah memilih orang-

orang yang telah mendapat kesaksian sebagai orang yang baik, mulia, cerdas dan sukses. 

Dengan demikian Alloh tidak membebani seseorang kecuali yang mampu ia lakukan, 

sehingga tatkala syarat-syarat penyempurna itu tidak mampu untuk dipenuhi dalam salah 

satu perkara din yang terjaga dengan kaidah-kaidah yang berkenaan dengan kemaslahatan 

syar’i, maka syariat memberikan arahan untuk melakukan yang paling baik diantara yang 

ada dalam bidangnya. Dan kewajiban-kewajiban syar’i itu tidak boleh ditinggalkan lantaran 

tidak ada orang yang dapat melaksanakannya kecuali sesuai dengan kemampuan yang 

dimiliki. Hal itu sesuai dengan yang dinyatakan dalam kaidah fikih: Tidak ada taklif (beban 

syar’i) kecuali sesuai dengan kemampuan. Mungkin hal ini akan lebih jelas dengan 

penjelasan yang memuaskan dari Ibnu TaimiyahIbnu TaimiyahIbnu TaimiyahIbnu Taimiyah berikut, yang terdapat dalam Majmu’ Al-

Fatawa (XXVIII/252): 

“Apabila hal ini telah dipahami, maka hendaknya tidak ada yang diamalkan kecuali yang 

paling baik di antara yang ada. Terkadang dari sekian yang ada itu tidak ada yang layak 

memegang kepemimpinan. Maka dipilihlah orang yang paling baik dari yang ada untuk 

setiap jabatan. Namun apabila hal itu ditempuh setelah dilakukan ijtihad secara sempurna, 
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lalu orang itu dipilih untuk menjabat sebuah jabatan berdasarkan haknya, maka ia telah 

dianggap telah menyampaikan amanahnya dan melaksanakan kewajibannya dalam bidang 

ini. Dengan demikian dalam kondisi semacam ini ia telah menjadi seorang imam 

(pemimpin) yang adil di sisi Alloh, meskipun ia cacat pada beberapa persoalan lantaran 

suatu sebab atau yang lainnya, jika memang tidak dapat dilakukan selain dari itu. Karena 

sesungguhnya Alloh ta’ala berfirman: 

متطَعتا اسم قُوا اللَّهفَاتمتطَعتا اسم قُوا اللَّهفَات 

Maka bertaqwalah kalian sesuai dengan kemampuan kalian. (At Taghobun: 16) 

Dan Alloh ta’ala juga berfirman: 

 الَ يكَلِّف اللّه نفْساً ِإالَّ وسعهاالَ يكَلِّف اللّه نفْساً ِإالَّ وسعها

Alloh tidak membebani seseorang kecuali yang ia mampu. (Al Baqoroh: 286) 

Dan dalam masalah jihad Alloh ta’ala berfirman: 

 ننيينِنِمِِمؤؤمم الْ الْضِِضررحح و وككسسفْفْ ن نالَّالَّ ِإ ِإففلَّلَّكَكَ ت ت الَ الَ اِهللا اِهللالِِلييبِِب س سيي ِف ِفلْلْاِتاِتقَقَفَفَ

Dan berperanglah di jalan Alloh, engkau tidak diberi beban (kewajiban) kecuali beban 

(kewajiban) mu sendiri, dan kobarkanlah semangat orang-orang beriman. 

Dan Alloh ta’ala berfirman: 

يا أَا أَيييهذِِذا الَّا الَّهييننآم آم ننووا علَلَا عيكُكُيمأَ أَم نفُفُنسكُكُسمالَ، الَم ،ي ي ضضركُكُرممم م ننض ذَذَ ِإ ِإلَّلَّ ضا اها اهتتددييتتمم 

Wahai orang-orang beriman jagalah diri kalian sendiri, orang yang tersesat itu tidak 

akan membahayakanmu jika kalian telah mendapat petunjuk.  

Maka barangsiapa telah melaksanakan kewajibannya sesuai yang ia mampu kerjakan, 

berarti ia telah mendapatkan petunjuk. Nabi shollallohu ‘alaihi wa sallam bersabda:  

 ممتتععطَطَتتا اسا اس م مههننا ِما ِمووتتأْأْ فَ فَرٍٍرممأَأَ ِب ِبممكُكُتتررمما أَا أَذَذَإِِإ

Apabila aku perintahkan kalian dengan suatu perintah maka laksanakanlah semampu 

kalian. 

Hadits ini diriwayatkan oleh AlAlAlAl----BukhoriBukhoriBukhoriBukhori dan MuslimMuslimMuslimMuslim dalam kitab Shohihnya masing-

masing.  

Akan tetapi apabila ia lemah, dan ia tidak membutuhkannya atau ia berkhianat, ia akan 

mendapat hukuman. Oleh karena itu hendaknya ia memahami apa yang paling baik pada 

setiap jabatan.” 

Sampai di sini perkataan Ibnu TaimiyahIbnu TaimiyahIbnu TaimiyahIbnu Taimiyah. 
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7- Mungkin akan ada lagi yang mengatakan: Dengan kalian memproklamirkan Negara 

Islam seperti apa yang telah kalian jelaskan tersebut di sejumlah wilayah Irak, hal ini akan 

mengakibatkan Irak terpecah-belah. Dan ini adalah yang diinginkan oleh Salibis Amerika!! 

Kami jawab:Kami jawab:Kami jawab:Kami jawab: Tidak diragukan lagi bahwasanya pembicaraan kita sekarang ini seputar 

wilayah-wilayah tertentu di Irak. Akan tetapi telah kami jelaskan sebelumnya bahwasanya 

taklif syar’i dan pelaksanaan ajaran Islam ini disesuaikan dengan kemampuan dan 

kemungkinan yang ada. Sementara Alloh Maha Tahu bahwasanya mujahidin memiliki 

keinginan untuk mewujudkan tujuan mereka baik yang jangka pendek maupun yang jangka 

panjang, yakni membebaskan bumi Islam dari para Thoghut yang kotor, lalu 

menyatukannya di bawah satu bendera Islam yang memiliki kekuatan yang dapat 

mengembalikan kejayaan dan kemuliaan mereka. Akan tetapi yang jadi masalah sekarang 

adalah bagaimana cara mencapai tujuan ini? 

Sementara itu peluang yang ada sekarang tidak memungkinkan untuk membangun 

seluruh wilayah Irak sebagai Negara Islam lantaran beberapa sebab yang akan kami 

terangkan sekarang. Pertumbuhan secara bertahap itu merupakan sunnah robbaniyah dan 

hikmah nuroniyah yang dengan begitu langkah-langkah tidak akan tergelincir dan pikiran 

tidak akan sesat. Maka secara syar’i tidaklah mengapa Negara Islam itu didirikan hanya di 

beberapa wilayah Irak tercinta, yang dapat dijadikan sebagai pijakan awal kekuatan 

mujahidin selama mereka melakukan persiapan dengan segala kemampuan mereka untuk 

memperluas kekuasaan mereka yang baru di wilayah-wilayah Irak yang lainnya. 

Di depan telah kita bicarakan, bahwasanya pembagian wilayah Irak sebagaimana yang 

dikenal sekarang ini, sebelumnya tidak pernah ada kecuali semenjak beberapa puluh tahun 

yang lalu setelah peristiwa kesepakatan Skyes-Piscot. Baru setelah itu terciptalah batasan-

batasan wilayah yang telah mencabik-cabik kawasan dan memecah-belah bangsanya ini, 

yang kemudian diopinikan kepada mereka bahwasanya pemetaan geografis ini ibarat syariat 

yang turun dari langit sehingga tidak ada peluang lagi untuk tawar-menawar. Sementara itu 

Islam tidak mengenal batasan-batasan wilayah yang ditetapkan dan dipatenkan sehingga 

batasan-batasannya tidak dapat diotak-atik. Karena Islam itu datang untuk didakwahkan 

dan untuk disebarluaskan. Dan sesuai dengan kebiasaan dalam Islam, bahwasanya bumi 

manapun yang jatuh dalam kekuasaan Islam dan kekuatan jihad, ia menjadi bumi Islam 

yang di sana berlaku hukum-hukum Negara Islam yang sudah jelas, seperti menegakkan 

hukum hudud, melaksanakan ketentuan syar’i serta memberlakukan hukum-hukum dan 

syariat-syariatnya. Meskipun seandainya ada sebuah wilayah Islam yang direbut oleh para 

agresor penjajah, maka untuk membebaskannya tidak menunggu dibebaskannya wilayah 

yang dijajah secara keseluruhan, akan tetapi setiap kali sebagian darinya terbebaskan 

langsung ditegakkan hukum-hukum Islam sesuai dengan yang memungkinkan. Dan inilah 

yang dimaksud Negara Islam yang diserukan oleh mujahidin yang tergabung dalam Majelis 

Syuro. 

Hal ini memiliki landalan dalam beberapa peristiwa dalam sejarah Islam ketika 

berperang melawan bangsa Salib dan bangsa Tartar. Pada awalnya berdiri sebuah Negara 

Islam di sebuah wilayah kecil, kemudian berkembang dan semakin kokoh setelah melalui 

beberapa periode waktu secara bertahap meskipun bangsa penjajah itu masih eksis dan 
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menguasai banyak bumi Islam. Namun demikian hal itu tidak dipahami sebagai pembagian 

wilayah, sebagaimana yang dapat kita lihat secara jelas dari sejarah. Akan tetapi hal itu 

masuk dalam katagori melakukan perbuatan sesuai dengan kemungkinan dan kemampuan. 

Adapun kenapa proyek Negara Islam itu tidak merata di bumi Irak secara keseluruhan? 

Jawabannya adalah karena hal ini secara realita tidak memungkinkan. Perkara ini telah 

diketahui oleh semua orang, yaitu bahwa proyek pembagian ini telah direncanakan dan 

disiapkan sebelumnya. Berbagai kekuatan yang senantiasa menunggu-nunggu kelengahan 

Ahlus Sunnah telah membuat persiapan untuk memisahkan diri secara wilayah geografi, 

dan membentuk pemerintahan tersendiri di bawah istilah-istilah lelucon seperti 

Pemerintahan Federal dan lain-lain. Untuk mengetahui perkara seperti ini kita tidak 

memerlukan kepada perhatian yang serius dan penelitian yang cermat. Dan memang 

undang-undang Irak sendiri dipersiapkan untuk mendukung misi Zionis-Salibis di kawasan 

ini.  

Orang-orang Rofidloh (Syi’ah) yang memendam dendam terhadap Islam, mereka 

menguasai wilayah selatan Irak dan mereka tidak menyembunyikan sama sekali tujuan 

mereka untuk membentuk sebuah Negara yang merdeka dengan nama apapun dan dalam 

bentuk apapun yang dikehendaki oleh dunia, serta dengan pengkhianatan apapun meskipun 

dengan cara yang paling hina, sama saja apakah untuk kepentingan kaum Salibis Amerika, 

Inggris, Italia atau yang lainnya, atau untuk kepentingan Iran dan pembesar-pembesar 

mereka yang telah mendidik dan membesarkan mereka, dan mereka adalah orang yang 

paling jauh dari Daulah Islam yang menegakkan syariat dan menjaga wilayah Islam. 

Sedangkan di wilayah Irak utara, kelompok-kelompok Kurdi-sekuler sejak lama 

berusaha memetik hasil. Dan setelah penjajah Amerika datang ke bumi Irak mereka telah 

mengangkut bertumpuk-tumpuk emas ke sana. Mereka juga benar-benar membentuk 

pemerintahan Federal sekuler yang menentang Islam dan kaum muslimin, yang 

membangkang Alloh dan Rosul-Nya, serta memerangi agama dan golongan-Nya, dengan 

bantuan langsung dari Negara Yahudi Israel dan penjajah Amerika yang dholim, dan 

dengan dukungan politik dan logistik dari pembesar-pembesar mereka di kalangan Rofidloh 

(Syi’ah) dan seluruh orang-orang sewaan di pemerintahan boneka Amerika. 

Sedangkan sisanya adalah apa yang dikenal sebagai “Segi Tiga Sunni” yang berada diluar 

rencana yang digariskan. Sampai akhirnya kami mendengar berita tentang pemerintahan 

Federal yang didirikan di wilayah Sunni, yang dipimpin oleh Al-Hizbul Islami (Partai 

Islamiyin), yang dioperasikan sesuai pesanan pemerintahan boneka yang tunduk pada 

proyek-proyek bangsa salib di kawasan timur tengah. Belum lagi dengan berbagai 

kesepakatan untuk mengalah dan mundur yang dilakukan oleh sejumlah kelompok 

perlawanan yang bertaruh dengan perdamaian dan perundingan bersama Amerika. Artinya, 

pembagian wilayah ini telah disiapkan di atas meja persekongkolan dan pengkhianatan, 

yang kemudian menjadi ancaman besar bagi wilayah Sunni untuk dipaksa tunduk kepada 

proyek Salibis, serta yang mengepung proyek-proyek jihad yang ada di wilayah tersebut dan 

memecah-belahnya. Namun hal inilah yang atas pertolongan Alloh tidak akan mungkin 

terjadi. Karena kesepakatan Daulah Islam Irak penuh berkah itu akan datang ke meja 

persekongkolan tersebut lalu akan menjungkir-balikkan ke arah para pendirinya. Dan 
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Negara Islam Irak akan menghadang rencana kaum salibis dan mengepungnya sebelum ia 

mengepung Daulah Islam Irak, dan akan melenyapkannya sebelum ia melenyapkan Daulah 

Islam Irak.  

Oleh sebab itulah Daulah Islam diproklamasikan di atas sejengkal wilayah Irak untuk 

mewujudkan apa yang bisa diwujudkan dan untuk merealisasikan apa yang bisa 

direalisasikan. Hal ini bukan berarti kita membiarkan wilayah-wilayah lain tetap berada di 

bawah kekuasaan kaum salib dan kaki tangan mereka dari kalangan Rofidloh (Syi’ah) dan 

kelompok-kelompok bangsa Kurdi yang kafir. Negara Islam Irak yang baru lahir ini telah 

bersumpah untuk melanjutkan jihad dan persiapan, untuk membebaskan wilayah-wilayah 

Irak lainnya dari cengkeraman kaki tangan Amerika dan orang-orang Murtad. 

 

8- Mungkin akan ada lagi yang mengatakan: Kami telah dapat menerima bahwa kondisi 

darurat itu memiliki hukum-hukum yang tersendiri, sedangkan berdirinya Negara Islam 

adalah sebuah perkara yang tidak dapat dihindarkan lagi. Namun kenapa kalian tidak 

memilih pemimpin Daulah yang diketahui Nama dan orangnya, supaya hati ini mantap 

untuk berbai’at kepadanya dan dada ini lapang untuk mentaatinya??! 

Kami jawab:Kami jawab:Kami jawab:Kami jawab: Untuk menjawabya cukup kami sampaikan beberapa penukilan dari 

mayoritas ulama’ yang berpendapat diperbolehkannya cara yang semacam ini, dan 

mengikuti kebiasaan kaum muslimin dalam hal ini. Syaikh ‘Abdul Qodir bin ‘Abdul ‘Aziz‘Abdul Qodir bin ‘Abdul ‘Aziz‘Abdul Qodir bin ‘Abdul ‘Aziz‘Abdul Qodir bin ‘Abdul ‘Aziz di 

dalam kitab Al ‘Umdah, hal. 180, mengatakan: 

“Sesungguhnya dua penulis Al Ahkam As Sulthoniyah (yakni AlAlAlAl----MawardiMawardiMawardiMawardi dan Abu Abu Abu Abu 

Ya’laYa’laYa’laYa’la) bersepakat atas diperbolehkannya hal ini. Yaitu bahwasanya tidak setiap muslim itu 

harus mengetahui imamnya, siapa nama dan orangnya, selain Ahlul Halli Wal ‘Aqdi yang 

mana mereka itu dijadikan sebagi hujjah untuk rakyat. Adapun yang menjadi kewajiban 

semua orang itu adalah hendaknya mereka mengetahui bahwasanya kekhilafahan itu telah 

dipegang oleh orang yang berhak untuk memegangnya. 

AlAlAlAl----MawardiMawardiMawardiMawardi berkata: (Pasal): Apabila kekhilafahan itu telah dipegang oleh seseorang, 

baik dengan cara wasiat atau dengan cara dipilih (oleh Ahlul Halli Wal ‘Aqdi), wajib 

hukumnya bagi seluruh rakyat untuk mengetahui bahwasanya kekhilafahan telah diberikan 

kepada orang yang berhak untuk menerimanya yang telah memenuhi kriteria-kriteria 

untuk memegang kekhilafahan. Dan mereka tidak wajib untuk mengetahui siapa dia dan 

siapa namanya, kecuali orang-orang yang memilih mereka yang mana mereka itu menjadi 

hujjah dan mereka itu bai’atnya dapat mengesyahkan bai’at khilafah. Sementara itu 

Sulaiman bin Jarir berkata: Wajib bagi seluruh manusia untuk mengetahui kholifahnya, 

siapa orangnya dan siapa namanya, sebagaimana mereka mengenal Alloh dan Rosul-Nya. 

Namun menurut mayoritas ulama’ yang wajib untuk diketahui oleh manusia itu adalah 

pengetahuan secara global dan bukan secara detail, kecuali hanya pada kondisi-kondisi yang 

memerlukan untuk mengenal mereka. Seandainya setiap orang itu wajib untuk mengetahui 

imamnya, siapa nama dan orangnya, tentu mereka wajib untuk hijroh ke tempat di mana 

imam tersebut berada, dan tentu orang-orang yang berada di tempat yang jauh tidak 
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diperbolehkan untuk tidak berhijroh, juga hal itu akan mengakibatkan kosongnya banyak 

negeri, kebaikan akan hilang dan kerusakan akan menyebar. 

Dan Abu Ya’laAbu Ya’laAbu Ya’laAbu Ya’la berkata: Tidak diwajibkan kepada seluruh orang untuk mengetahui 

imamnya, siapa nama dan orangnya. Kecuali jika orang tersebut termasuk dari anggota 

Dewan yang bertugas untuk memilih imam, yang mana mereka itu merupakan hujjah bagi 

rakyat dan yang menegakkan khilafah. 

Saya katakan: Di antara bai’at yang dilaksanakan dengan cara seperti ini adalah bai’at 

terhadap ‘Umar bin ‘Abdul Aziz‘Umar bin ‘Abdul Aziz‘Umar bin ‘Abdul Aziz‘Umar bin ‘Abdul Aziz, yang merupakan salah satu Khulafa-ur Rosyidin, dan bai’at 

yang menyerukan berdirinya Daulah ‘Abbasiyah. Kisahnya adalah sebagai berikut: 

A. Bai’at terhadap ‘Umar bin ‘Abdul ‘AzizUmar bin ‘Abdul ‘AzizUmar bin ‘Abdul ‘AzizUmar bin ‘Abdul ‘Aziz untuk menjadi kholifah, yang mana beliau 

adalah salah seorang dari Khulafa-ur Rosyidin10.  

Dahulu Kholifah ‘Abdul Malik bin Marwan‘Abdul Malik bin Marwan‘Abdul Malik bin Marwan‘Abdul Malik bin Marwan berpesan bahwa yang menjadi Kholifah 

setelahnya adalah anak-anaknya. Maka kekhilafahanpun dipegang oleh AlAlAlAl----WalidWalidWalidWalid kemudian 

SulaimanSulaimanSulaimanSulaiman. Lalu tatkala SulaimanSulaimanSulaimanSulaiman hendak meninggal dunia, salah seorang Tabi’in yang 

bernama RojaRojaRojaRoja’ bin Haiwah’ bin Haiwah’ bin Haiwah’ bin Haiwah menyarankan kepadanya agar menunjuk ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz. 

AsAsAsAs----SuyuthiSuyuthiSuyuthiSuyuthi berkata: Roja’ berkata: Engkau tunjuk saja ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz. Sulaiman 

menjawab: Aku takut saudara-saudaraku tidak akan rela. Roja’ berkata: Engkau tunjuk 

‘Umar lalu setelahnya adalah Yazid bin ‘Abdul Malik. Engkau tulis surat yang engkau beri 

stempelmu, yang mana isi surat itu adalah engkau mengajak mereka untuk berbai’at 

kepadanya. Sulaiman menjawab: Baiklah, aku setuju. Sementara itu Ibnu KatsirIbnu KatsirIbnu KatsirIbnu Katsir mengatakan 

bahwasanya SulaimanSulaimanSulaimanSulaiman menulis dalam suratnya: Bismillahirohmanirrohim. Ini adalah surat 

dari hamba Alloh Sulaiman bin ‘Abdul Malik untuk ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz. Sesungguhnya 

aku telah mengangkatnya menjadi Kholifah setelahku, dan setelahnya adalah Yazid bin 

‘Abdul Malik. Maka dengar dan taatlah kalian kepadanya. takutlah kalian kepada Alloh dan 

janganlah kalian berselisih sehingga musuh kalian akan bersemangat untuk menyerang 

kalian. Kemudian ia memberikan stempel pada surat tersebut dan ia kirimkan kepada Ka’ab Ka’ab Ka’ab Ka’ab 

bin Habin Habin Habin Hamid Almid Almid Almid Al----‘Abasi‘Abasi‘Abasi‘Abasi sebagai orang yang dipilih. Lalu dikatakan kepadanya: Kumpulkanlah 

keluargaku lalu suruhlah mereka untuk berbai’at kepada apa yang berada di dalam surat 

yang telah diberi stempel ini. Siapa saja di antara mereka yang tidak mau akan dipenggal 

lehernya. Maka merekapun berkumpul, lalu beberapa orang di antara mereka masuk dan 

mengucapkan salam kepada Amirul Mukminin. Kemudian Amirul Mukminin mengatakan 

kepada mereka: Ini adalah wasiatku kepada kalian. Maka dengar dan taatlah kepada orang 

yang aku tunjuk menjadi kholifah setelahku, yang tertera di dalam surat ini. Maka 

berbai’atlah kepada orang tersebut. --- sampai Ibnu KatsirIbnu KatsirIbnu KatsirIbnu Katsir mengatakan --- Roja’ Roja’ Roja’ Roja’ bin Haibin Haibin Haibin Haiwahwahwahwah 

berkata: Lalu aku iringkan ia ke arah kiblah, kemudian ia meninggal dunia, semoga Alloh 

merahmatinya. Lalu aku tutupi ia dengan kain hijau dan aku kirim kepada Ka’ab bin HamidKa’ab bin HamidKa’ab bin HamidKa’ab bin Hamid. 

Lalu ia mengumpulkan rakyat di masjid Dabiq. Lalu aku katakan: Berbai’atlah kalian kepada 

orang yang tertera di dalam surat ini. Maka semua orangpun mengatakan: Kami telah 

berbai’at kepadanya. Kemudian aku katakan: Berbai’atlah untuk yang kedua kalinya. Maka 

merekapun melakukannya. Kemudian aku katakan: Berdirilah kalian kepada kawan kalian 

                                                
10 Beliau rohimahulloh di gelari khulafa ur-Rosyidin ke-5 oleh para Imam umat ini, karena keadilan dan kebijaksanaan beliau 
sebagai Kholifah dan amirul mukminin selama 2,5 tahun memerintah Daulah Khilafah Islamiyah-ed. 
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(Amirul Mukminin) karena ia telah meninggal. Lalu aku bacakan isi surat itu kepada 

mereka.” 

Roja’ bin HaiRoja’ bin HaiRoja’ bin HaiRoja’ bin Haiwahwahwahwah yang memberi saran kepada Sulaiman bin ‘Abdul MalikSulaiman bin ‘Abdul MalikSulaiman bin ‘Abdul MalikSulaiman bin ‘Abdul Malik adalah 

seorang yang agung dari kalangan Tabi’in. Ibnu KatsirIbnu KatsirIbnu KatsirIbnu Katsir berkata: “Dia adalah seorang yang 

agung dari kalangan Tabi’in, yang memiliki kedudukan yang tinggi, orang yang tsiqqoh, 

mulia dan adil. Seorang menteri yang jujur pada kekhilafahan Bani Umayyah. Di mana 

apabila Mak-hul ditanya tentang sesuatu ia mengatakan: Bertanyalah kalian kepada syaikh 

dan pemuka kami, Roja’ bin Haiwah. Banyak orang dari kalangan ulama’ yang memujinya 

dan menilainya sebagai orang yang tsiqqoh dalam meriwayatkan.” 

B. Bai’at untuk gerakan pendirian Daulah ‘AbbasiyahDaulah ‘AbbasiyahDaulah ‘AbbasiyahDaulah ‘Abbasiyah. 

Gerakan ini dimulai oleh Muhammad bin ‘Abdillah bin ‘AbbasMuhammad bin ‘Abdillah bin ‘AbbasMuhammad bin ‘Abdillah bin ‘AbbasMuhammad bin ‘Abdillah bin ‘Abbas, sebagaimana yang telah 

saya sebutkan sebelumnya. Kemudian mereka mengajak manusia untuk berbai’at kepada 

mereka. Bai’at itu diberikan kepada orang yang diridloi dari keluarga Nabi Muhammad 

shollallohu ‘alaihi wa sallam dengan tanpa menyebutkan secara spesifik siapa orang yang 

memimpin gerakan ini. Hal ini memang disengaja karena Bani ‘Bani ‘Bani ‘Bani ‘AbbasAbbasAbbasAbbas mempunyai harapan 

besar untuk merekrut Bani ‘AlawiBani ‘AlawiBani ‘AlawiBani ‘Alawi. Sedangkan keluarga Nabi Muhammad shollallohu ‘alaihi 

wa sallam itu mencakup Bani ‘Abbas dan Bani Alawi. Dengan demikian orang yang dibai’at 

dalam gerakan ini adalah seseorang yang tidak diketahui oleh sebagian besar orang yang 

berbai’at, kecuali hanya orang-orang pilihan dan para pemuka gerakan yang mana mereka 

telah mengetahui siapa nama dan orang yang memimpin gerakan tersebut. AsAsAsAs----SuyuthiSuyuthiSuyuthiSuyuthi 

berkata: Muhammad mengutus seseorang ke wilayah Khurosan dan memerintahkannya 

untuk mengajak orang agar berbai’at kepada orang yang diridloi dari keluarga Nabi 

Muhammad shollallohu ‘alaihi wa sallam, dan agar dia tidak menyebutkan nama 

seorangpun. Kemudian dia menemui Abu Muslim AlAbu Muslim AlAbu Muslim AlAbu Muslim Al----KhurosaniKhurosaniKhurosaniKhurosani dan yang lainnya, lalu 

menulis surat kepada para pemimpin wilayah dan mereka pun menerima apa yang ia tulis 

dalam surat tersebut.” 

Saya katakan: Inilah pembahasan yang dapat kami sampaikan mengenai boleh tidaknya 

berbai’at kepada orang yang tidak diketahui. Dari penukilan di atas dapat kita pahami 

bahwasanya hal ini diperbolehkan selama Ahlul Halli Wal ‘Aqdi mengetahui orang yang 

dibai’at tersebut. Wallohu a’lam.” Sampai di sini perkataan Syaikh ‘Abdul Qodir bin ‘Abdul ‘Abdul Qodir bin ‘Abdul ‘Abdul Qodir bin ‘Abdul ‘Abdul Qodir bin ‘Abdul 

‘Aziz‘Aziz‘Aziz‘Aziz. 

Dari pembahasan di atas dapat kita pahami bahwasanya berbai’at kepada orang yang 

tidak diketahui nama dan orangnya itu diperbolehkan apabila orang tersebut telah 

diketahui oleh Ahlul Halli Wal ‘Aqdi. Dan demikianlah yang dilakukan oleh ikhwan-

ikhwan di Majelis Syuro, mereka semua mengenal betul siapa nama dan orang yang 

diangkat sebagai amir (pemimpin Negara). Wallohu a’lam. 

Inilah yang dapat kami sampaikan sebagai jawaban untuk berbagai sanggahan yang 

mungkin akan dihadapi oleh proyek pendirian Negara Islam Irak yang baru saja berdiri ini. 

Yang mana peroyek ini dilakukan berdasarkan ijtihad syar’i yang lahir karena didorong oleh 

kondisi darurat dan dipaksa oleh tugas-tugas syar’i, serta di siapkan oleh kondisi sejarah 

yang sesuai. 
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Karena orang-orang yang terjun di lapangan itu lebih mengetahui tentang kondisi 

mereka, dan penduduk Mekkah itu lebih paham terhadap bangsanya. Sedangkan 

kemaslahatan itu ditimbang di lapangan. Adapun orang yang paling layak untuk melakukan 

pertimbangan tersebut dan untuk mempelajari sisi-sisinya adalah para pemimpin jihad. Dan 

yang menghantarkan mereka kepada hasil kerja keras yang penuh berkah ini adalah 

perkataan Ibnu TaimiyahIbnu TaimiyahIbnu TaimiyahIbnu Taimiyah rohimahulloh: “Yang wajib dilakukan adalah: hendaknya 

pandangan yang dipakai dalam perkara-perkara jihad adalah pandangan orang yang 

memiliki din yang shohih yang memahami kondisi orang-orang yang berkecimpung pada 

urusan dunia, bukan orang-orang yang berkecimpung pada urusan dunia yang mereka 

hanya melihat kepada din secara dhohir saja, mereka yang semacam ini tidak dipakai 

pendapat mereka, dan tidak juga pendapat orang yang memiliki din yang tidak memahami 

permasalahan dunia.” 
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PASAL PASAL PASAL PASAL IIIIVVVV    

KEWAJIBAN MENKEWAJIBAN MENKEWAJIBAN MENKEWAJIBAN MENDUKUNG DAULAH ISLAMDUKUNG DAULAH ISLAMDUKUNG DAULAH ISLAMDUKUNG DAULAH ISLAM    
 

Syahdan … buku ini telah selesai ditulis melalui perasaan yang sangat mendalam, yang 

senantiasa memandang kepada realita dan berbagai realita yang ada di salah satu lapangan 

dari lapangan-lapangan yang paling panas di dunia ini. Sementara mata senantiasa melihat 

kepada realita tersebut setiap hari. Sedangkan harapan umat tergantung pada hasil dan 

kesudahan dari peristiwa-peristiwa tersebut. Dan setelah beberapa waktu dari pertempuran 

dan pertarungan melawan Zionis-Salibis internasional, mulai muncullah tanda-tanda 

kemenangan di ufuk kenyataan. Kemudian kemuliaan datang membawa kabar gembira 

berupa datangnya kejayaan dengan didirikannya sebuah Negara untuk kaum muslimin dan 

diangkatnya bendera mereka!! 

Tetapi, ketika kebaikan itu datang, siapakah yang mampu meletakkannya di pangkuan 

sebuah Umat yang lemah dan terluka ini? 

Akankah muncul kembali sikap-sikap mundur dan lemah dalam membela kebenaran 

dan para pejuangnya, serta mengulurkan dengan tali-tali pertolongan dan rasa persaudaraan 

iman yang kuat? 

Peperangan yang tengah berkecamuk sekarang ini tidak hanya sekedar masalah 

mengusir orang-orang Salib dan kaki tangan mereka saja. Akan tetapi peperangan pada hari 

ini medannya sangat luas yang tengah memikul tanggung jawab Negara Islam yang baru 

tumbuh, yang darinya muncul berbagai tugas dan tanggung jawab yang bermacam-macam 

dalam rangka menjalankan syariat Islam, amar makruf, nahi munkar, menebar keadilan dan 

kebaikan, melaksanakan hukum hudud, mengembalikan hak orang yang diambil secara 

zholim, mencegah tindakan dholim, membela orang-orang yang lemah, membagi kekayaan 

… dan mengurus kepentingan-kepentingan yang lainya. 

Dan hendaknya setiap muslim mengetahui bahwasanya membela Islam dan muslimin 

dalam peperangan melawan bangsa Salib ini hukumnya adalah fardlu ‘ain bagi setiap 

muslim sesuai dengan apa yang dia mampu. Dalam Sunan Abu DawudAbu DawudAbu DawudAbu Dawud dan yang lainnya 

diriwayatkan dari Anas bin Anas bin Anas bin Anas bin MMMMalikalikalikalik bahwasanya Rosululloh shollallohu ‘alaihi wa sallam 

bersabda:  

جاِهاِهجدوا الْوا الْدممشكِِكرِِرشيينأَأَ ِب ِبنمموكُكُاِلاِلوممو أَأَ ونكُكُسِِسفُفُنممو سِِسلْلْأَأَ ونكُكُتِتِنمم 
Berjihadlah kalian melawan orang-orang musyrik dengan harta kalian, dengan jiwa 

kalian dan dengan lisan kalian. 

Maka setiap muslim yang mampu untuk berjihad dengan salah satu dari macam-macam 

jihad tersebut, ia tidak diperkenankan untuk melakukan amalan yang lebih ringan 

sementara ia mampu untuk melakukan yang lebih tinggi tingkatannya. Dan meskipun jihad 

itu hukumnya telah fardlu ‘ain semenjak pertama kali jatuhnya Negara Islam ke tangan 

orang-orang kafir, yaitu Andalusia, namun kewajibannya pada hari ini lebih ditekankan lagi 
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terhadap kaum muslimin, karena peperangan saat ini menyerang Islam pada setiap bidang 

kehidupan, sehingga sekarang ini Islam memerlukan benteng untuk berlindung dan untuk 

mengambil nafas. Sementara itu Daulah Islam baru saja berdiri, yang kemudian akan 

menancapkan akar-akarnya di kawasan timur tengah, sebagaimana yang pernah terjadi pada 

masa-masa kejayaan dan kemuliaan Islam. Maka apabila kaum muslimin pada hari ini tidak 

mau mendukung agama mereka, dan memperlihatkan kepada Alloh peran baik mereka, dan 

bahwasanya mereka sanggup untuk mengorbankan nyawa mereka untuk Islam, dan mereka 

tidak akan menunda-nunda waktu untuk mengorbankan harta dan nyawa mereka untuk 

bangkit dan berdirinya Islam sekali lagi, lalu kapan lagi sikap yang seperti ini akan mereka 

tunjukkan!! Dan kapan lagi mereka akan bangkit melepaskan selimut kehinaan dan 

kelemahan, kemudian memikul susah payahnya meraih kemenangan. 

Padahal tidak diragukan lagi Negara Islam yang baru lahir ini pasti akan diperangi. Dan 

desainer salibispun telah mengumumkan langkah-langkahnya untuk tidak akan 

memberikan peluang bagi setiap kekhilafahan yang hendak bangkit, dengan menyakiti dan 

menyerang orang-orang Islam. Akan tetapi Alloh Maha menang dalam segala yang 

ditetapkan-Nya. Sungguh Alloh telah memberikan kekuasaan kepada hamba-hamba-Nya 

yang berjihad, sehingga mereka dapat menenggelamkan perencanaan bangsa Salib ke dalam 

tanah, dan mereka memproklamasikan proyek baru mereka. Negara yang baru lahir ini 

telah mengetuk pintu, lalu bangun dari tidurnya. Sementara di hadapannya ada jalan 

panjang yang tidak mudah untuk ditempuh. Namun ini adalah pintu gerbang bagi harapan 

baru umat ini, kejayaannya yang datang, dan pedangnya yang terhunus untuk menebas 

leher musuh-musuhnya. 

Maka, wahai pasukan Alloh… majulah!!! Wahai kaum muslimin bangkitlah kalian 

secara serempak untuk membela dan mempertahankan agama kalian. Dan ketahuilah 

bahwa Islam itu tidak akan berkuasa dan menang kecuali apabila Negaranya telah tegak, 

kekuatannya telah nampak lalu bertarung dengan kebatilan di medan tempur. Oleh karena 

itu setiap orang yang menyangka bahwa Islam itu dapat berkuasa dengan menggunakan 

kaset-kaset rekaman atau dengan buku-buku atau dengan dakwah atau dengan parlemen 

dan kertas-kertas suara, maka orang tersebut adalah orang yang bodoh yang tidak 

mengetahui bagaimana cara menegakan agama ini. Sesungguhnya agama ini tegak di atas 

tengkorak dan tulang-belulang para shahabat dan anak-anak mereka. Maka cepat atau 

lambat, pada akhir perjuangan kita pasti akan menghadapi kekafiran di medan pertempuran 

supaya Alloh memberikan kemenangan untuk agama ini. Karena sunnatulloh di muka bumi 

ini menuntut adanya pertarungan antara kebenaran dan kebatilan, baik pertarungan budaya 

maupun pertarungan nilai dan akhlaq. Namun yang paling penting adalah pertarungan fisik 

di medan perang. Dan seandainya bukan karena pertarungan di medan perang --- yakni 

jihad --- itu adalah poros dari semua pertarungan yang berkecamuk antara kebenaran dan 

kebatilan tentu Alloh tidak akan membuat hukum-hukum dan keutamaan-keutamaan 

secara khusus untuk jihad. Tidak ada sebuah ibadah yang asal hukumnya adalah fardlu 

kifayah, yang memiliki keutamaan melebihi keutamaan jihad. Bahkan sering kali 

keutamaan ibadah jihad ini melebihi keutamaan ibadah-ibadah yang hukumnya fardlu ‘ain, 

yang mana ibadah-ibadah itu tidak akan syah kecuali dengannya. Hal ini merupakan dalil 

yang jelas yang menunjukkan bahwasanya umat ini tidak akan mendapatkan kejayaan 



PROKLAMASI DAULAH ISLAM IRAK                                                                                        DEWAN SYARI’AH DAULAH ISLAM 

 110 

kecuali di medan perang, tidak akan mendapatkan kejayaan kecuali dengan melaksanakan 

ibadah jihad ini, dan tidak akan dapat berkuasa kecuali dengan memerangi kekafiran dan 

para penganutnya. 

Dan jika kita perhatikan nash-nash syar’i, tentu kita akan dapatkan bahwa jihad adalah 

faktor utama tersebarnya Islam dan kejayaannya. Sehingga apabila kita meninggalkannya 

pasti semua bangsa akan mengeroyok kita. Dan pada saat orang-orang Salib sadar bahwa 

ibadah jihad ini mulai hidup kembali di dalam hati kaum muslimin, seluruh pasukan syetan 

pun bersatu dan berkumpul untuk mematikan ibadah jihad ini pada saat ia lahir. 

Kondisi ini menuntut kaum muslimin agar mereka jangan bersikap sebagai penonton 

saja. Karena di sana telah ada sekelompok orang yang bangkit untuk meluruskan jalan di 

Irak yang datang untuk menjalankan syariat Alloh di sana, dan berusaha untuk membangun 

sebuah Negara yang dapat mewujudkan keamanan dan melawan musuh dari kalangan 

bangsa Salibis dan murtaddin serta kaki-tangan mereka yang lainnya. Dan kini telah 

terbuka peluang untuk memberikan bantuan kepada kelompok tersebut, apalagi di sana ada 

ikhwan-ikhwan yang telah hidup bersama mereka dan menyaksikan mereka sebagaimana 

menyaksikan mata hari. Dan bagi mereka yang tertinggal sejauh ribuan mil, janganlah 

mereka membiarkan kesaksian ini, dan jangan pula meninggalkan keterangan ini, serta 

jangan terus terombang-ambing dalam lautan analisa dan spekulasi-spekulasi strategi. 

Sesungguhnya pertarungan babak baru telah dimulai, harapan-harapan besar telah lahir, 

berbagai mara-bahaya dan kesulitan tidak sedikit jumlahnya di tengah-tengah pertempuran 

yang dahsyat ini. Bukanlah termasuk sikap yang bijaksana atau cerdas atau logis atau sikap 

setia dengan membiarkan dan menutup-nutupi kesaksian dan penjelasan ini. 

Harapan-harapan datang mengiringi kerja keras dan jihad … sedangkan balasannya 

sangatlah besar baik di dunia maupun di akherat, insya Alloh. 

ووممنني ي تتههييببص ص ععوودجِِج الْ الْدباِلاِلب    يعِِعيشأَ أَش ببددالد الد هرِِرهب ب يينالْ الْن حرِِرفَفَح 
Barangsiapa gentar untuk mendaki gunung … 

… niscaya ia akan hidup di antara lubang selama-lamanya … 

Robb kita berfirman:  

ثُم ِريدن ناُء ِلمشا نا مِفيه ا لَهلْنجاِجلَةَ عالْع ِريدكَانَ ي نمثُم ِريدن ناُء ِلمشا نا مِفيه ا لَهلْنجاِجلَةَ عالْع ِريدكَانَ ي نا مالهصي منهج ا لَهلْنعا  جالهصي منهج ا لَهلْنعج 
 مهيعكَانَ س فَأُولَِئك ِمنؤم وها وهيعا سى لَهعسةَ واآلِخر ادأَر نموراً وحدوماً مذْمم مهيعكَانَ س فَأُولَِئك ِمنؤم وها وهيعا سى لَهعسةَ واآلِخر ادأَر نموراً وحدوماً مذْمم

اً انظُر كَيف اً انظُر كَيف مشكُوراً كُال نِمد هؤالِء وهؤالِء ِمن عطَاِء ربك وما كَانَ عطَاُء ربك محظُورمشكُوراً كُال نِمد هؤالِء وهؤالِء ِمن عطَاِء ربك وما كَانَ عطَاُء ربك محظُور
 فَضلْنا بعضهم علَى بعٍض ولَآلِخرةُ أَكْبر درجاٍت وأَكْبر تفِْضيالًفَضلْنا بعضهم علَى بعٍض ولَآلِخرةُ أَكْبر درجاٍت وأَكْبر تفِْضيالً

Barangsiapa menghendaki kehidupan sekarang (duniawi), niscaya Kami segerakan 

baginya di dunia ini apa yang Kami kehendaki bagi orang yang Kami kehendaki, dan Kami 

tentukan baginya neraka Jahannam; ia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan 

terusir. Dan barangsiapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu 
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dengan sungguh-sungguh sedang ia adalah beriman, maka mereka itu adalah orang-orang 

yang usahanya dibalasi dengan baik. Kepada masing-masing golongan baik golongan yang 

ini (yang menghendaki kehidupan dunia) maupun golongan yang itu (yang menghendaki 

kehidupan akherat) Kami berikan bantuan dari kemurahan Robbmu. Dan kemurahan 

Robbmu itu tidak dapat dihalangi. Perhatikanlah bagaimana Kami lebihkan sebagian dari 

mereka atas sebagian (yang lain). Dan pasti kehidupan akherat itu lebih tinggi tingkatnya 

dan lebih besar keutamaannya. (QS. Al Isro’: 18-21) 

Dahulu Syaikh ‘Abdulloh ‘Azzam‘Abdulloh ‘Azzam‘Abdulloh ‘Azzam‘Abdulloh ‘Azzam mengatakan: “Saya heran terhadap orang yang diajak 

menuju sebuah pohon dan tanaman yang buahnya sudah masak dan telah tiba saat 

memetik, seperti proyek jihad dan penegakkan Islam di Afghanistan, lalu ia menjawab: 

Tidak, aku ingin kembali dan menanam tanaman di tanahku sendiri … Sementara tanahnya 

itu lembab dan asin, masih perlu untuk di olah kemudian dibajak kemudian ditanami 

kemudian ditunggu berbuah sampai datang waktu panen … Beliau rohimahuloh mengajak 

untuk memanen tanaman ini dengan buah-buahannya dan hasil-hasilnya, sementara yang 

satu lagi diperbaiki dan ditanami. Dan nampaknya keadaan akan seperti yang beliau katakan 

dan beliau inginkan. Semoga Alloh merahmati beliau. 

 

Sekarang kami sampaikan seruan kami ... 

PertamaPertamaPertamaPertama: Kepada para Ulama Islam yang jujur dan kepada para penuntut ilmu yang 

mengamalkan ilmunya. Di sini kami telah terangkan kepada kalian tentang situasi dan 

kondisi yang ada. Dan kini tengah ditunggu pikiran sehat dan fatwa yang tegas dari kalian 

… Ini adalah amanah di pundak kalian. Karena umat ini tengah tenggelam dalam lautan 

kehancuran dan kedholiman, sedangkan Negara Islam ini menurut pandangan kami adalah 

bahtera penyelamat … lalu apa peran kalian dalam menghadapi bencana yang sangat besar 

ini? Inilah petunjuk yang Alloh berikan kepada kami, lalu kamipun mengucapkannya 

berdasarkan apa yang kami ketahui tentang kondisi kami, dan berdasarkan dalil-dalil syar’i 

yang Alloh tunjukkan kepada kami. Jika kami benar maka jelaskanlah kepada kami dan 

berdirilah bersama kami … namun jika kami salah maka terangkanlah kepada kami dan 

kembalikanlah kami kepada yang benar berdasarkan Al-Qur’an dan Sunnah. Hujjah kami 

atas kalian telah tegak karena kami sudah menyampaikannya kepada kalian. Ya Alloh 

saksikanlah … ya Alloh saksikanlah … 

 

KeduaKeduaKeduaKedua: Kepada gerakan-gerakan Islam dan kepada seluruh da’i … saya katakan kepada 

kalian apa yang telah dikatakan oleh Syaikh ‘Abdulloh ‘Azzam‘Abdulloh ‘Azzam‘Abdulloh ‘Azzam‘Abdulloh ‘Azzam rohimahulloh: “Selama 70 

tahun kalian mengajak orang untuk mendirikan Negara Islam, dan kalian coba semua cara 

baik yang salah maupun yang benar … kalian berbicara kepada kami tentang qo’idah 

sholabah (wilayah aman yang kuat) yang kalian bina dan kalian jadikan tempat titik 

bertolak .. dan kalian telah coba segala macam cara sampai jihad dengan senjata, dakwah, 

sabar, penjara dan yang paling akhir --- wa hasbunalloh wani’mal wakil --- kalian coba 

jalan-jalan yang penuh kompromi, cara-cara parlemen dan kesesatan-kesesatan penguasa 

dengan segala apa yang kalian lakukan sebagai konsekuensi yang muncul dari cara-cara 

tersebut … Inilah hujjah Alloh telah tegak kepada kalian … inilah bumi Irak, sekarang telah 
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siap untuk sebuah proyek Islam yang besar, dan kami tidak perlu untuk menjelaskan secara 

panjang lebar tentang wilayah geografi kami yang strategis, ia berada di jantung kawasan 

yang panas (timur tengah), dengan segala yang tersedia di dalamnya berupa berbagai 

kekayaan dan sumberdaya yang dapat menjamin dibukanya kawasan ini menuju kawasan 

Islam yang besar.  

Selain itu semua kelompok jihad di Irak telah memiliki banyak keahlian dan 

pengetahuan di bidang militer dan organisasi yang dapat membantu mendorong roda 

menuju kekuasaan dan kehidupan Islam di bawah sebuah Negara yang penuh berkah. Ini 

adalah kesempatan bagi semua orang yang berjuang untuk memetik hasil dari segala jerih 

payah dalam membangun sebuah Al-Qo’idah Islamiyah Ash Sholabah (wilayah Islam yang 

kokoh) di kawasan timur tengah, yang benar-benar akan menjadi titik konsentrasi awal 

untuk merealisasikan berbagai tujuan syariat dan aqidah dalam Islam. 

 

KetigaKetigaKetigaKetiga: Kepada para pemuda Islam dan orang-orang yang memiliki keahlian dan 

kemampuan. Inilah problem kita pada jaman ini, Negara Islam yang kita tunggu-tunggu dan 

kewajiban jihad fi sabilillah … tidak perlu minta ijin kepada siapapun untuk 

melaksanakannya, baik itu bapak, ibu, orang yang engkau berhutang kepadanya, syaikh, 

komandan maupun pemimpin … Karena untuk melaksanakan kewajiban dari Alloh itu 

tidak perlu meminta ijin kepada hamba-Nya. Alloh ta’ala berfirman:  

 ابابببسسألََأل اْ اْممهِِه ِب ِبتتععطَّطَّقَقَتت و وابابذَذَععا الْا الْووأَأَررا وا وووععبب ات اتننييذِِذ الَّ الَّننوا ِموا ِمععبِِب ات اتننييذِِذ الَّ الَّأَأَرربب ت تذْذْإِِإ

Ketika orang-orang yang diikuti itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya, 

dan mereka melihat siksa; dan (ketika) segala hubungan antara mereka terputus sama sekali. 

(Al Baqoroh: 166) 

Wahai para pemuda Islam, wahai ikhwan-ikhwan penyebar dakwah, kebenaran dan 

iman … marilah berhijroh, marilah berhijroh … marilah berjihad, marilah berjihad. Kerena 

hujjah Alloh telah tegak atas kalian, maka perlihatkanlah dari kalian apa yang Alloh cintai 

dan Alloh ridloi. 

Di hadapan kalian telah terbuka tempat-tempat ribath (berjaga di perbatasan) dan jihad, 

dan jika kalian mau di hadapan kalian terhampar tempat-tempat syuhada’ … dan tidaklah 

kalian berkehendak kecuali atas kehendak Alloh, kepada-Nyalah hendaknya semua orang 

bertaqwa dan hanya Dialah yang berhak memberikan ampunan, dan di sini kami telah 

sampaikan kepada kalian, ya Alloh saksikanlah. 

 

KeempatKeempatKeempatKeempat: Dan kepada orang yang telah berhijroh bersama kami, saling bahu-membahu 

dan tolong-menolong bersama kami, melaksanakan ribath (berjaga di perbatasan) dan 

berjihad bersama kami … di wilayah Irak yang pernuh berkah ini … kabar gembira untuk 

kalian wahai pemuda Islam, selamat atas perdagangan menguntungkan yang telah kalian 

lakukan … selamat atas Negara baru kalian. Inilah masa-masa yang dahulu kalian tunggu-

tunggu. Sementara sebelumnya kalian telah termasuk dalam kategori orang-orang yang 

Alloh ta’ala sebutkan dalam firman-Nya: 
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  ررظِِظتتنن ي ينن م مممههننمِِم و وههببحح ن نىىضض قَ قَنن م مممههننمِِم فَ فَهِِهييلَلَ ع عوا اَهللاوا اَهللادداهاها عا عا ما مووقُقُدد ص صالٌالٌجج ِر ِرننيينِنِمِِمؤؤمم الْ الْننمِِم
وومما با بدلُلُدووا تا تبدِِدبيالًالًي 

Di antara orang-orang yang beriman itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah 

mereka janjikan kepada Alloh; maka di antara mereka ada yang gugur. Dan di antara 

mereka ada (pula) yang menunggu-nunggu, dan mereka sama sekali tidak merobah 

(janjinya). (QS. Al Ahzab: 23) 

Akan tetapi saya ingatkan kepada diri saya sendiri dan kepada kalian untuk 

mempersiapkan perjalanan yang panjang … untuk menghadapi kerja keras dan susahnya 

hijroh, serta ujian yang berat … maka berbekallah dengan kebenaran dan kesabaran, dan 

sesungguhnya bekal yang paling baik itu adalah taqwa … sesungguhnya kita sekarang 

tengah berada pada awal perjalanan … sementara musuh telah memanah kita dari satu 

busur, baik dari kalangan Yahudi, Nasrani, Rofidloh (Syi’ah), orang-orang murtad, orang-

orang munafiq, berbagai kekuatan besar dan semua gelombang kejahatan saling beriringan 

… di hadapan kita ada peperangan, bahkan banyak peperangan yang mirip dengan perang 

Ahzab, sebagaimana firman Alloh ta’ala: 

  رراِجاِجننحح الْ الْببوولُلُقُقُ الْ الْتِِتغغلَلَبب و وارارصصببألََأل اْ اْتِِتاغَاغَ ز زذْذْإِِإ و وممكُكُنن ِم ِملَلَفَفَسس أَ أَننمِِم و وممكُكُقِِقوو فَ فَنن ِم ِمممكُكُوواُءاُء ج جذْذْإِِإ
ووتظُظُتننوالظُّ الظُّاِهللااِهللا ِب ِبنَنَو ننووننا، ها، هناِلاِلنككاب اب تلِلِتيالْ الْي ممؤمِِمؤننونَنَوو و زلُلُزِِزلْلْزولْلْا ِزا ِزوززاالً شدِِداالً شيداًداًي 

Ketika mereka mendatangi kalian dari arah atas dan dari arah bawah kalian, dan ketika 

tidak tetap lagi penglihatan kalian dan hati kalian naik menyesak sampai ke tenggorokan 

dan kalian menyangka terhadap Alloh dengan bermacam-macam sangkaan. Di sanalah 

orang-orang beriman diuji dan digoncangkan dengan goncangan yang sangat keras.  (Al 

Ahzab: 10-11) 

Namun aku tidak melihatnya kecuali sebagai tahun-tahun berat yang terakhir, yang 

setelahnya akan ada kemudahan dari Alloh, insya Alloh. 

ولَلَوننبلُلُبوونكُكُنمِب ِبم ششيِم ِمءٍٍءي نالْ الْن خخوفِِفوو الْالْ وججوعِِعوو و نِم ِمصٍٍصقْقْن نألََأل اْ اْنممواِلاِلوو ألََألاْاْ ونسِِسفُفُنو الثَّالثَّ وممراِتاِترو و ببشرِِرش  
الصرِِراِباِبالصيينن 

Dan sungguh Kami akan menguji kalian, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, 

kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-

orang yang sabar. (Al Baqoroh: 155) 

Dan ini adalah tanda permulaan untuk sesuatu yang menggembirakan yang datang dari 

Alloh ta’ala: 

ححتذَذَى ِإى ِإتا اسا استتيأَأَيسسالر الر سلُلُسو ظَظَ وننوا أَا أَوننههمقَ قَم دذِِذ كُ كُدببووا جاَءاَءا جههممن ن صصررنا فَا فَنننججييم م ننن ن شاُءاُءشو الَالَ وي ي رردد  
بأْأْبسسننا عقَقَ الْ الْنِِنا عوالْ الْمِِمو ممجمِِمرِِرجيينن 
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Sehingga tatkala para Rosul telah berputus asa dan telah meyakini bahwa mereka telah 

didustakan, datanglah pertolongan Kami kepada para Rosul itu, lalu diselamatkanlah orang-

orang yang Kami kehendaki. Dan siksa Kami tidak dapat ditolak dari pada orang-orang yang 

berdosa. (Yusuf: 10) 

 

Kelima:Kelima:Kelima:Kelima: Kepada kelompok-kelompok jihad di bumi Irak. Setelah ini tidak ada udzur lagi 

bagi kalian untuk berlambat-lambat dalam bersatu dan berkumpul. Karena alasan-alasan 

kalian telah sirna dan matahari telah bersinar di siang bolong. 

Di dalam buku-buku sejarah disebutkan kisah kaum muslimin di Andalusia, bahwasanya 

setelah 400 tahun Andalusia ditaklukkan, dan dibangun dengan kebudayaan Islam yang 

cemerlang, bangsa Nasrani berkumpul untuk menyerang kaum muslimin. Mereka 

menyatukan kekuatan mereka lalu mengusir kaum muslimin dari banyak wilayah di 

Andalusia. Lalu mereka mengepung wilayah Andalusia yang paling terkenal, yakni 

pemerintahan Cordoba. Mereka mempersiapkan sebuah pertempuran yang dahsyat yang 

akan menentukan siapa yang akan berkuasa apakah Islam di Andalusia, ataukah Salib. 

Pada waktu itu yang memimpin kota Cordoba adalah Ibnu ‘IbadIbnu ‘IbadIbnu ‘IbadIbnu ‘Ibad, seorang petempur, 

penyair dan ahli bahasa yang terkenal, termasuk Raja yang cerdas di kalangan Raja-Raja 

Andalusia. Lalu ia mengumpulkan Ahlusy syuro dan meminta pendapat mereka untuk 

meminta bantuan kepada Daulah AlDaulah AlDaulah AlDaulah Al----MurobithinMurobithinMurobithinMurobithin di wilayah Maroko dan Afrika Utara. 

Ketika itu yang menjadi Amirul Mukminin di sana adalah seorang Raja yang sholih dan 

mujahid, yaitu Yusuf bin TasyfinYusuf bin TasyfinYusuf bin TasyfinYusuf bin Tasyfin. Kemudian mayoritas dari para penasehatnya memberi 

saran untuk tidak mendatangkan mereka, karena mereka --- yakni AlAlAlAl----MurobithinMurobithinMurobithinMurobithin --- itu 

datang dari negeri padang pasir yang miskin, sehingga apabila mereka melihat negeri 

Andalusia dan berbagai kenikmatan yang ada di dalamnya, setelah mereka dapat mengusir 

kaum Nasrani, mereka akan merampas kerajaan Bani ‘IbadBani ‘IbadBani ‘IbadBani ‘Ibad lalu menguasai Andalusia dan 

menggabungkannya dengan kerajaan mereka. Dan Ahlu `sy-Syuro-nya itu menyarankan 

kepadanya lebih baik ia berdamai saja dengan kaum Nasrani dan membikin mereka senang, 

daripada mempertaruhkan kerajaannya ke tangan kaum Murobithin meskipun kaum 

Murobithin itu orang-orang Islam … Setelah ia mendengar dari para penasehatnya yang 

hadir, ia mengatakan kepada mereka: “Saya akan berfikir malam ini dan saya akan 

pertimbangkan keputusanku.” … Kemudian pada hari berikutnya ia mengumpulkan para 

penasehatnya kembali, lalu mereka bertanya kepadanya: “Apa pendapatmu wahai Raja.” Ia 

menjawab: “Setelah saya pikir-pikir, saya berpendapat bahwasanya lebih baik menjadi 

penggembala unta daripada menjadi penggembala babi. Setelah itu saya jadikan kata-kata 

ini sebagai perumpamaan.” Ia melanjutkan: “Lebih baik menjadi penggembala unta daripada 

penggembala babi, artinya, jika aku ditangkap oleh orang-orang Murobithin dan mereka 

jadikan aku sebagai budak, jika mereka merampas kerajaanku maka paling banter saya akan 

disuruh menjadi penggembala unta sebagai budak orang Islam. Dan jangan sampai aku 

ditangkap oleh orang-orang Nasrani, karena jika mereka merampas kerajaanku, aku akan 

menjadi budak mereka untuk menggembala babi milik para penyembah Salib … maka bagi 

orang yang memiliki akal dan iman pasti akan lebih memilih jadi penggembala unta 

daripada menjadi penggembala babi.” 
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Maka di sini saya katakan kepada ikhwan-ikhwan yang menyebarkan berbagai syubhat 

(pandangan-pandangan keliru) dan alasan, bahwa kami di sini, di Irak, di sebuah Negara 

Islam yang menghendaki untuk menjalankan syariat Islam, di sebuah kelompok dari orang-

orang Islam yang baik; Jika Negara mereka musnah lalu datang para penyembah salib dan 

orang-orang murtad, maka yang akan terjadi adalah pembantaian, atau pengusiran yang 

kemudian terpencarnya kaum muslimin di muka bumi, atau tunduk dan ruku’ kepada 

program-program kaum Salib. 

Maka apakah sama antara kalian berada dalam kondisi yang paling buruk bersama kaum 

muslimin yang pada mereka ada berbagai penilaian negatif yang kalian lihat dan kalian 

sebar-luaskan, namun kalian dapat berjihad bersama mereka dan hidup berdampingan 

dengan mereka, melaksanakan amar makruf dan nahi munkar sesuai dengan kemampuan 

yang kalian miliki, dan antara kalian berada dalam kekuasaan bangsa Salib dan golongannya 

… Demi Alloh tidak sama antara keduanya, karena menjadi penggembala unta itu lebih 

baik daripada menjadi penggembala babi … 

Kemudian di dalam riwayat sejarah disebutkan: Bahwasanya Ibnu ‘IbadIbnu ‘IbadIbnu ‘IbadIbnu ‘Ibad meminta batuan 

kepada Ibnu TasyfinIbnu TasyfinIbnu TasyfinIbnu Tasyfin, yang mana beliau itu adalah seorang Raja yang Mujahid, yang 

umurnya lebih dari tujuh-puluh tahun. Ketika itu ia memerintahkan para pasukannya 

untuk mengikatkan dirinya pada kudanya supaya ia tidak terjatuh darinya karena umurnya 

yang sudah tua renta. Maka berkumpullah pasukan Maghrib dari bangsa Murobithin 

dengan pasukan Andalusia, maka terjadilah perang Az-Zalaqoh yang terkenal itu … 

kemudian Alloh ta’ala memberikan kemenangan kepada orang-orang Islam dan mencerai-

beraikan pasukan Salib, kemudian Andalusia hidup dalam kekuasaan Islam selama 400 

tahun lagi … Lalu IbnIbnIbnIbnu Tasyfinu Tasyfinu Tasyfinu Tasyfin meninggalkan medan perang dan bersumpah di hadapan 

pasukannya untuk tidak mengambil ghonimah (harta rampasan perang) sedikitpun … 

Inilah kesudahan orang yang berfikir sesuai dengan petunjuk Islam dan akalnya. Maka 

iapun mengatakan: “Menjadi penggembala unta itu lebih baik daripada menjadi 

penggembala babi.” 

Maka saya katakan kepada ikhwan-ikhwanku, semoga Alloh meneguhkan mereka di 

atas kebenaran, dan semoga Alloh menunjuki langkah kami dan langkah mereka, serta 

membantu kami untuk memperjuangkannya … Saya katakan: Semoga Alloh tidak 

mengijinkan dan tidak mentaqdirkan Negara Islam ini hancur, tapi jika Negara Islam ini 

hancur, lalu datang orang-orang najis itu, kemudian berdirilah proyek orang-orang Salib 

dan antek-antek mereka, maka kalian serta-merta akan terusir ke tempat-tempat 

pengungsian yang hina, menakutkan dan tempat kelaparan di muka bumi. Ketika itulah 

kalian akan teringat dengan perkataan Ummu ‘AbdillahUmmu ‘AbdillahUmmu ‘AbdillahUmmu ‘Abdillah Kecil: 

ابكَ كَـِكـِكاب النالنسـاِءـاِءسم كاً    ملَكاً    ملَـلْـلْ م ْْ تتحظْظْاِفاِفحع لَلَ عيلُلُثْثْ ِم ِمهِِهيالر الر جـاِلـاِلج 

Menangislah seperti kaum wanita, terhadap kerajaan … 

... yang tidak engkau jaga sebagaimana kaum laki-laki … 

Sedangkan kami --- hanya Allohlah yang membimbing kami --- yang menjadi petunjuk 

bagi kami adalah firman Alloh ta’ala yang berbunyi: 
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رنصتِإِن اسورنصتِإِن اسورصالن كُملَييِن فَعِفي الد وكُمرصالن كُملَييِن فَعِفي الد وكُم 

Dan jika mereka meminta pertolongan kepada kalian dalam (urusan pembelaan) agama, 

maka kalian wajib memberikan pertolongan. (Al Anfal: 72) 

… dan firman Alloh ta’ala yang berbunyi: 

تكَلَّف ِإالَّ نفْسك وحرِض الْمؤِمِنني عسى اللّه أَن يكُف بأْس تكَلَّف ِإالَّ نفْسك وحرِض الْمؤِمِنني عسى اللّه أَن يكُف بأْس فَقَاِتلْ ِفي سِبيِل اللِّه الَ فَقَاِتلْ ِفي سِبيِل اللِّه الَ 
 الَِّذين كَفَرواْ واللّه أَشد بأْساً وأَشد تنِكيالًالَِّذين كَفَرواْ واللّه أَشد بأْساً وأَشد تنِكيالً

Maka berperanglah kamu di jalan Alloh, tidaklah kamu dibebani melainkan dengan 

kewajiban kamu sendiri. Dan kobarkanlah semangat orang-orang beriman (untuk 

berperang). Mudah-mudahan Alloh menolak serangan orang-orang yang kafir itu. Alloh itu 

amat besar kekuatan dan amat keras siksaan (Nya). (An Nisa’: 84) 

Sedangkan suri tauladan kita adalah Rosululloh shollallohu ‘alaihi wa sallam. Beliau 

mendakwahkan agama Alloh, dan bersabar ketika dalam kondisi-kondisi yang memerlukan 

kesabaran, beliau melaksanakan amar makruf, nahi munkar, memperhatikan kebodohan 

orang-orang bodoh dan orang-orang yang baru masuk Islam. Beliau mengatur umatnya 

dengan syariat yang paling bijaksana dan hukum yang paling masuk akal, serta berdasarkan 

pemahaman terhadap kondisi realita. Dan beliau lah yang bersabda:  

 ممهِِهلِلِووقُقُ ع عرِِرددى قَى قَلَلَ ع عاساس الن النبباِطاِطخخ أُ أُنْنْ أَ أَتتررمِِمأُأُ

Aku diperintahkan untuk berbicara kepada manusia sesuai dengan kadar akal mereka. 

Semoga Alloh melimpahkan sholawat serta salam kepada beliau. Kemudian beliau 

dilanjutkan oleh Khulafa-ur Rosyidin yang mana mereka itu bersikap seperti itu pula, 

sampai masa salaf kita yang sholih … Maka muncullah di antara mereka ulama’-ulama’ 

Islam yang memperjuangkan Islam. 

 

Keenam:Keenam:Keenam:Keenam: Wahai penduduk Irak yang mulia, sungguh Alloh telah menganugerahkan 

kepada kalian dengan anugerah umur dan kesempatan. Karena Negara Islam Irak ini, yang 

merupakan benteng Islam, telah dibangun di negeri kalian dan tumbuh dalam asuhan 

kalian. Maka tunjukkanlah kepada Robb kalian sikap yang baik dari diri kalian. Karena 

Negara Islam Irak ini adalah tempat berlindung kalian setelah kalian berada dalam siksaan 

dan keterombang-ambingan selama bertahun-tahun. Telah berlalu masa kejayaan partai 

Ba’ats dan para thoghut modern dari kalangan orang-orang Salib dan orang-orang Murtad, 

mereka saling berbenturan satu sama lain, sebelum akhirnya pilar-pilar mereka tumbang, 

sementara kekuatan mereka telah runtuh dan persendian mereka telah copot, atas karunia 

Alloh. Maka bangkitlah kalian untuk berbai’at kepada Negara Islam Irak, dan nyatakanlah 

loyalitas kalian kepada syariat Islam yang suci, kokohkanlah pilar-pilar Islam yang luas, 

dukunglah saudara-saudara kalian yang berjihad dan bantulah mereka untuk menjalankan 

proyek mereka yang baik, satukanlah barisan kalian di belakang mereka, ulurkanlah tangan 
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kalian kepada tangan mereka, untuk membela Islam, untuk membatu kebenaran dan orang-

orang yang memperjuangkannya. Alloh ta’ala berfirman: 

 ودع لَكُم هطَاِن ِإنياِت الشطُووا خِبعتال تلِْم كَافَّةً ولُوا ِفي السخوا ادنآم ا الَِّذينها أَيي ودع لَكُم هطَاِن ِإنياِت الشطُووا خِبعتال تلِْم كَافَّةً ولُوا ِفي السخوا ادنآم ا الَِّذينها أَيي
ِبنيمِبنيم 

Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam keseluruhan, dan 

janganlah kalian turuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang 

nyata bagi kalian. (Al Baqoroh: 208) 

Dan Alloh ta’ala berfirman: 

 وتعاونوا علَى الِْبر والتقْوى وال تعاونوا علَى اإلمث والْعدواِنوتعاونوا علَى الِْبر والتقْوى وال تعاونوا علَى اإلمث والْعدواِن

Dan tolong-menolonglah kalian dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan 

tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. (Al Maidah: 2) 

Wahai orang-orang Islam yang mulia, inilah bendera yang senantiasa kalian cita-

citakan. Inilah Negara Islam yang senantiasa kalian angan-angankan. Waspadalah dan 

waspadalah agar jangan sampai kalian bersikap lambat untuk berbai’at dan membela. 

Takutlah kalian kepada Alloh ta’ala atas diri kalian. Janganlah kalian bermaksiat kepada-

Nya dengan enggan untuk membela dan dengan menterlantarkan para pejuang Islam 

dengan tanpa memberikan bantuan maupun dukungan. Nabi shollallohu ‘alaihi wa sallam 

bersabda:  

ممننم م اتاتو لَلَ وييسِف ِفس ييع ع نهِِهقِِقنب ب ييعةٌةٌعم م اتِم ِمات ييتةًةًتج لِِلاِهاِه جيةًةًي 

Barangsiapa mati sementara di atas pundaknya tidak ada ikatan bai’at maka ia mati 

dalam keadaan jahiliyah. 

… dalam riwayat lain menggunakan lafadh: 

مماتاتع لَلَ عى شى شععبِم ِمةٍٍةب ننالن اِقاِقفَفَ الن 

… ia mati dalam salah satu cabang kemunafikan. 

Dan beliau shollallohu ‘alaihi wa sallam juga bersabda: 

عى الْى الْلَلَعممرالْ الْءِِءر ممسمِِملِِلسالس الس ممععو الطَّالطَّ واعِف ِفةُةُاع ييما أَا أَمححببو رِِركَكَ وهنْنْ أَ أَالَّالَّ ِإ ِإهي ي ؤؤممرِب ِبر ممعصِِصعيمِِما أُا أُذَذَإِِإ فَ فَةٍٍةيرر  
 ةَةَاعاع طَ طَالَالَ و وععمم س سالَالَ فَ فَةٍٍةييصِِصععممبِِب

Bagi seorang muslim wajib untuk mendengar dan taat (kepada pimpinan) dalam perkara 

yang ia cintai maupun yang ia benci, kecuali jika ia diperintah melakukan maksiat. Apabila 

ia diperintahkan berbuat maksiat maka tidak ada sikap mendengar maupun taat. 
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Dan Mujasyi’Mujasyi’Mujasyi’Mujasyi’ rodliyallohu ‘anhu berkata: “Saya datang kepada Rosululloh shollallohu 

‘alaihi wa sallam bersama saudaraku, lalu aku berkata kepada beliau: Aku berbai’at untuk 

melakukan hijroh. Maka beliau bersabda: 

ممضهِِه الْ الْتِِتضججرألََأل ِِ ةُةُرهلِِلههااه 

Hijroh telah berlalu bagi pelakunya. 

Maka aku bertanya kepada beliau: Lalu engkau bai’at untuk apa kami? Beliau menjawab: 

عإلِِإلى اْى اْلَلَعسمِِمالَالَسو جِِجالْالْ وهاِداِده 

Untuk Islam dan jihad. 

Dan apa yang telah kami terangkan di muka adalah apa yang kami pandang sesuai 

dengan yang dhohir dari Al-Qur’an dan As-Sunnah yang sesuai dengan pemahaman salaf, 

dan yang selaras dengan aqidah para ulama’. Oleh karena itu, sesungguhnya berbagai aliran 

dengan berbagai macam arah keyakinan dan gerakan mereka dalam memahami Al Khilafah, 

Al Imamah dan Al Bai’ah itu berada di antara dua pemahaman ekstrim yang berseberangan, 

dan satu kelompok lagi berada di tengah-tengah. Satu kelompok memiliki pemahaman yang 

berlebihan sehingga mereka memandang untuk tidak melaksanakan sejumlah syariat Islam 

yang jelas, seperti sholat jum’at, sholat jama’ah dan jihad, kecuali bersama dengan imam 

yang ditunggu-tunggu. Karenanya mereka tidak melaksanakan agama Alloh yang dhohir 

dan meninggalkan apa yang Alloh wajibkan kepada mereka. Dan mereka menjadikan 

seluruh ajaran Islam ini berporos kepada imamah. Kelompok yang memiliki pemahaman 

semacam ini adalah seperti Rofidloh (Syi’ah), dan jama’ah-jama’ah yang mengikuti langkah 

mereka serta memiliki sikap seperti mereka atau mirip seperti mereka. Sehingga mereka 

hendak menegakkan khilafah dengan tanpa kekuatan yang akhirnya mereka menjadi bahan 

tertawaan orang-orang yang berakal11. Satu kelompok lagi mereka tidak memperdulikannya 

sama sekali, mereka mengabaikan perkara-perkara tersebut dengan menggunakan takwilan-

takwilan yang rusak dalam memahami nash-nash yang datang dari Rosululloh shollallohu 

‘alaihi wa sallam. Dua kelompok ekstrim ini masing-masing adalah kelompok yang tercela. 

Sedangkan manhaj kami … insya Alloh kami bersikap mengajak kepada ajaran Alloh 

berdasarkan bashiroh (pemahaman), melaksanakan amar makruf, nahi munkar, bersikap 

tulus kepada Alloh, kepada Rosul-Nya, kepada para pemimpin kaum muslimin dan kepada 

kaum muslimin secara keseluruhan, kami bersabar menerima gangguan dari kaum 

muslimin, kami taat kepada yang makruf, kami berpaling dari yang munkar dan kami 

memberikan dorongan semangat kepada orang-orang beriman untuk berperang, kemudian 

kami berusaha untuk berdiri bersama mereka mati-matian, untuk melawan agresor yang 

menyerang umat Islam ini. 

 

 

 

                                                
11 Salah satu jama’ah ini ialah kelompok yang telah kalah sebelum berperang yakni hizb at-tahrir al-bathil-ed. 
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Dan sebagai penutupDan sebagai penutupDan sebagai penutupDan sebagai penutup… Sesungguhnya aku tidak mendapatkan kata-kata yang dapat saya 

sampaikan kepada mukhidzilun (orang-orang yang suka melemahkan semangat) dan 

munhazimun (orang-orang yang kalah mental) dari umat ini, kecuali kata-kata yang 

diucapkan oleh Ibnul JIbnul JIbnul JIbnul Jauziauziauziauzi kepada kaum muslimin tatkala perang salib ke-2 dilancarkan 

kepada bumi kaum muslimin dan kaum salibis memasuki pinggiran-pinggiran negeri kaum 

muslimin. Pada saat itulah Ibnul JauziIbnul JauziIbnul JauziIbnul Jauzi berbicara di hadapan manusia dengan kata-kata yang 

sangat menyentuh, yang mana pada hari ini kita sangat membutuhkan kepada khutbah 

yang seperti ini. Di sini saya akan menukilnya karena kesesuaiannya dengan kondisi realita 

kita. 

Tatkala kaum salib menyerang negeri kaum muslimin beliau berkhotbah di Masjid Jami’ 

Al Umawi di Damaskus. Beliau berkata: 

“Wahai manusia, mengapakah kalian lupakan agama kalian?  

Mengapakah kalian menanggalkan harga diri kalian?  

Mengapa kalian tidak mau menolong agama Alloh sehingga Allohpun tidak menolong 

kalian?  

Kalian kira harga diri (‘izzah) itu milik orang musyrik, padahal Alloh telah jadikan harga 

diri itu milik Alloh, Rosul-Nya dan orang-orang beriman.  

Celaka kalian! Tidakkah pedih dan terluka hati kalian melihat musuh Alloh dan musuh 

kalian menyerang tanah air kalian yang telah disirami oleh bapak-bapak kalian dengan 

darah. Musuh menghina dan memperbudak kalian, padahal kalian dulu adalah para 

pemimpin dunia. Tidakkah hati kalian bergetar dan emosi kalian meledak menyaksikan 

saudara-saudara kalian dikepung dan disiksa dengan berbagai siksaan oleh musuh? 

Apakah kalian hanya akan makan minum dan bernikmat-nikmat dengan kelezatan 

hidup, sementara saudara-saudara kalian di sana berselimutkan jilatan api, bergelut dengan 

kobarannya dan tidur di atas bara?  

Wahai manusia!  

Sungguh perang suci telah dimulai, penyeru jihad telah memanggil, pintu-pintu langit 

telah terbuka. Jika kalian tidak mau menjadi pasukan perang, bukalah jalan untuk kaum 

wanita agar mereka bisa berperang; pergi saja kalian  dan ambillah jilbab dan celak mata … 

wahai wanita-wanita bersorban dan berjenggot!  

Jika tidak, pergilah mengambil kuda-kuda, inilah dia tali kekangnya untuk kalian… 

Wahai manusia, tahukah kalian dari apa tali kendali dan kekang ini dibuat? Kaum 

wanita telah memintalnya dari rambut mereka karena mereka tidak lagi punya apa-apa 

selain itu. Demi Alloh, ini adalah gelungan rambut wanita-wanita pingitan yang belum 

pernah tersentuh oleh sinar matahari karena mereka sangat menjaga dan melindunginya; 

mereka terpaksa memotongnya karena zaman bercinta sudah selesai dan babak perang suci 

telah dimulai, babak baru perang di jalan Alloh kemudian dalam rangka membela negeri 

dan kehormatan.  
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Jika kalian masih tidak sanggup mengendalikan kuda, ambil saja tali kekang ini dan 

jadikanlah sebagai kucir dan gelung rambut kalian, sebab tali kekang itu terbuat dari rambut 

wanita, sungguh berarti tidak ada lagi perasaan dalam diri kalian.” 

Setelah itu, Ibnul JauziIbnul JauziIbnul JauziIbnul Jauzi melempar tali kekang itu dari atas mimbar di hadapan khalayak 

ramai seraya berteriak lantang:  

“Bergeraklah wahai tiang-tiang masjid, retaklah wahai bebatuan, dan terbakarlah wahai 

hati, sungguh hati ini sakit dan terbakar, para lelaki telah menanggalkan kejantanan 

mereka.” 

Semoga Alloh merahmatimu wahai Ibnul JauziIbnul JauziIbnul JauziIbnul Jauzi. Jika kepada orang-orang yang 

kekuasaannya telah mencapai Andalusia dan negeri para syuhada’ saja engkau mengatakan 

seperti ini, lalu apa kiranya yang akan engkau katakan kepada kami? Dan akan engkau sebut 

apa kami ini jika engkau melihat keadaan kami pada hari ini? 

Dan akhir kata dari kami, segala puji bagi Alloh, Robb semesta alam. 

Dan sholawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Sang Nabi ummi, kepada 

keluarga dan sahabatnya. 
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Daftar IsiDaftar IsiDaftar IsiDaftar Isi    
 

Pengantar Penerjemah 

Kata Pengantar Departemen Informasi Daulah Islam Irak 

Pasal IPasal IPasal IPasal I :  :  :  : Urgensi Daulah dan Kebutuhan Umat KepadanyaUrgensi Daulah dan Kebutuhan Umat KepadanyaUrgensi Daulah dan Kebutuhan Umat KepadanyaUrgensi Daulah dan Kebutuhan Umat Kepadanya    

A. Wajibnya Mendirikan Daulah Islam 

B. Urgensi Daulah Islam 

PasalPasalPasalPasal II II II II :  :  :  : PenegakanPenegakanPenegakanPenegakan Daulah Islam Irak Daulah Islam Irak Daulah Islam Irak Daulah Islam Irak Dalam Tinjauan Syar’i Dalam Tinjauan Syar’i Dalam Tinjauan Syar’i Dalam Tinjauan Syar’i    

A. Sekilas Tentang Metode Syar’i dalam Mengangkat Pemimpin 

B. Rincian Pembahasan Tentang Metode yang Pertama Dalam Mengangkat 

Pemimpin, Yakni Berbai’atnya Ahlul Halli Wal ‘Aqdi 

C. Metode Kedua dalam Mengangkat Pemimpin, Yakni Wasiat Seorang 

Pemimpin Kepada Orang yang Akan Memimpin Setelahnya 

Pertama: Faktor-Faktor Syar’i yang mendorong berdiriya Daulah Islam Irak: 

1. Majelis Syuro Mujahidin menampakkan diri dengan kekuatan yang besar 

yang menguasai wilayah. 

2. Majelis Syuro Mujahidin merupakan sebuah contoh untuk perkumpulan dan 

persatuan. 

3. Majelis Syuro Mujahidin dan kemudian hilful Muthibin memiliki kelayakan 

untuk memproklamasikan sebuah negara lantaran tidak adanya orang lain yang 

memiliki kelayakan atau lantaran orang yang memiliki kelayakan tidak segera 

melakukannya. 

4. Majelis Syuro Mujahidin dan kemudian hilful muthibin telah mendapatkan 

kesaksian dari para pembesar dan pemuka umat bahwa mereka itu orang-orang yang 

mulia dan baik 

5. Majelis Syuro Mujahidin dan kemudian hilful muthibin dengan segala 

kebaikan yang ada padanya memerankan sebagai sebuah contoh yang penuh berkah 

untuk Thoifah Manshuroh, kelompok yang berilmu dan berjihad. 

6. Perkembangan kaum muslimin selama tiga tahun di Irak di bidang 

kemampuan dan kesiapan yang bermacam-macam adalah sebuah kenyataan yang 

harus disadari umat. 

7. Wajibnya mengatur semua persoalan kaum muslimin. 

8. Bersatunya kaum muslimin di Irak di atas satu kata yang sama dan di bawah 

satu bendera Islam yang sama. 
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Kewajiban-kewajiban syar’i bagi seorang Imam dan bagaimana Majelis Syuro Mujahidin 

telah melaksanakan kewajiban-kewajiban terebut. 

1. Menjaga ajaran Islam sesuai dengan prinsip-prinsipnya yang telah paten dan 

disepakati oleh salaful ummah. 

2. Menyelesaikan berbagai persengketaan yang muncul, dan memutuskan 

berbagai perselisihan yang terjadi. 

3. Mengangkat para qhodli dan para hakim. 

4. Membebaskan tawanan, menjaga wilayah dan melindungi kaum wanita. 

5. Melaksanakan hukum hudud. 

6. Melawan musuh yang menyerang dan memperkuat pertahanan di perbatasan. 

7. Memungut zakat, menyimpan harta fai’, shodaqoh dan lain-lain yang menjadi 

suber pendapatan baitul mal. 

8. Menyantuni keluarga-keluarga syuhada’ dan tawanan serta orang-orang yang 

tidak mampu. 

9. Memberikan jabatan kepada orang-orang yang dapat dipercaya dan ahli di 

bidangnya. 

Kedua: Faktor-faktor Politis: 

1. Melancarkan serangan yang dapat menggoncang musuh dari kalangan bangsa 

Salib dan orang-orang murtad. 

2. Membantah anggapan-anggapan keliru yang dikeluarkan oleh  Pemerintah 

Irak antek Amerika, serta menyingkap kebatilan-kebatilannya. 

3. Mengisi kekosongan politik. 

4. Membentuk sebuah front politik Islam bersatu. 

5. Hasil-hasil dari jihad telah dipetik oleh para mujahidin sebelum yang lainnya 

memetiknya. 

6. Menggulung orang-orang yang menjual agama dengan mengatasnamakan 

jihad. 

Pasal IIIPasal IIIPasal IIIPasal III :  :  :  : TTTTuduhanuduhanuduhanuduhan yang akan kami dapatkan dan  yang akan kami dapatkan dan  yang akan kami dapatkan dan  yang akan kami dapatkan dan jawabanjawabanjawabanjawabannyanyanyanya????    

A. Wajibnya bersatu di bawah satu bendera kebenaran dengan satu imam. 

B. Syubhat-syubhat: 

1. Daulah yang diproklamirkan itu tidak memiliki unsur yang paling 

penting pada sebuah Daulah, yaitu adanya wilayah. 

2. Daulah yang diproklamirkan itu masih memerlukan kepada 

pengesahan secara syar’i karena ia didirikan ketika penjajah yang menyerang 

masih ada. 
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3. Daulah yang diproklamirkan itu tidak berhak menyandang nama 

Daulah (negara) lantaran berbagai sebab yang dapat kalian lihat sendiri, yaitu 

tidak terwujudnya keamanan di berbagai wilayah Irak, bahkan kalian sendiri 

masih menghadapi berbagai ancaman serangan dari musuh dari bangsa Salib, 

dan kalian masih menggunakan tak tik perang hit and run. 

4. Tidak adanya unsur-unsur sebuah negara, seperti lembaga-lembaga, 

aparatur negara dan instalasi-instalasi penting yang kita kenal untuk sebuah 

negara. 

5. Daulah yang diproklamirkan itu tidak memiliki sumber-sumber 

kekayaan dan harta yang besar ataupun sumber-sumber perekonomian yang 

kokoh dan dikenal. 

6. Apakah para pemimpin di Daulah Islam Irak ini telah memenuhi 

syarat dan ciri-ciri sebagai seorang pemimpin, yang berupa kelayakan yang 

sempurna dan ciri-ciri yang kuat? 

7. Proklamasi Negara Islam sebagaiana yang kalian terangkan itu, pada 

beberapa wilayah tertentu di Irak, akan mengakibatkan terpecah-belahnya 

Irak, dan ini adalah yang diinginkan oleh Amerika!! 

8. Amir (pemimpin) Negara ini tidak dikenal baik nama maupun 

orangnya, sehingga jiwa ini bisa tenang untuk berbai’at kepadanya, dan hati 

akan lapang utuk mentaatinya!! 

Pasal IVPasal IVPasal IVPasal IV :  :  :  : Kewajiban MeKewajiban MeKewajiban MeKewajiban Mendukungndukungndukungndukung Daulah Islam Daulah Islam Daulah Islam Daulah Islam    

- Seruan kepada para ulama’ yang jujur dan para penuntut ilmu yang 

mengamalkan ilmunya. 

- Seruan kepada pergerakan-pergerakan Islam dan para juru dakwah 

secara umum. 

- Seruan kepada para pemuda Islam dan orang-orang yang memiliki 

keahlian dan kemampuan. 

- Seruan kepada orang-orang yang telah melakukan hijroh bersama 

kami, saling membantu dengan kami, saling melindungi dengan kami, ribath 

bersama kami dan berjihad bersama kami. 

- Seruan kepada kelompok-kelompok jihad di bumi Irak. 

- Seruan kepada penduduk Irak. 

- Penutup dan seruan untuk para mukhodzil dan munhazim dari 

kalangan umat ini. 

Daftar Isi. 


