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PEMBUKAAN

 Syaikh al Ghadban merupakan orang yang sejak kecil dekat dengan Sirah Nabawiyah danbercita-cita menulis sirah juga di kemudian hari.
 Beliau terinspirasi dari “Ma’alim fi Ath Thariq” buah karya asy-Syahid Sayyid Quthbrahimahullah.
 Waqi’ah harakiah di buku Ma’alim, “apakah tahapannya?”, “apa sarana yang sesuai padasetiap tahapan?” harus belajar sirah secara mendalam.“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu)

bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak
menyebut Allah” (Q.S. Al Ahzab:21)

 Oleh karenanya kita sangat perlu manhaj haroki yang dapat menentukan rambu-rambujalan perjuangan untuk kembali menegakkan agama Allah dalam naungan Khilafah/negaraIslam
MANHAJ HAROKI

 Manhaj haroki adalah langkah-langkah terprogram (manhajiah) yang ditempuh olehRasulullah SAW dalam gerakan da’wahnya, semenjak masa kenabian beliau hingga wafat.
 Manhaj haroki dalam Sirah Nabi SAW adalah Taujih Rabbani (arahan Illahi) yang jika kitamengikutinya akan sampai kepada Mardhotillah (ridhonya Allah)
 Dibagi lima periode dengan karakteristiknya masing-masingPeriode pertama : Sirriyatu ad-Da’wah dan Sirriyatu at-TanzhimPeriode kedua : Jahriyatu ad-Da’wah dan Sirriyatu at-TanzhimPeriode ketiga : Iqomatu ad-DaulahPeriode keempat : ad-Daulah wa Tatsbiti Da’a’imihaPeriode kelima : Intisyaru ad-Da’wah fi al-Ardhi

PERTAMA: Sirriyatu ad-Da’wah dan Sirriyatu at-TanzhimKarakteristik 1 : Da’wah secara rahasia
 Rentang dakwah sirriyah ini adalah selama tiga tahun
 Yang terpenting dalam tahap ini adalah hasil operasional da’wah dan kemampuan untukmenghadapi masyarakat yang ada melalui pendukung, tokoh dan lembaganya
 Da’wah secara rahasia berakhir setelah adanya jaminan pelindungan dari Allah kepadaRasul-Nya dari gangguan orang-orang yang memperoloknya.“Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan

(kepadamu) dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Sesungguhnya Kami
memelihara kamu daripada (kejahatan) orang-orang yang memperolok-olokkan (kamu)”(Q.S. Al Hijr:94-95)



Karakteristik 2 : Pelaksanaan da’wah atas dasar pilihan
 Pelaksanaan da’wah pada majlis umum atas pilihan pribadi da’i tentang karakteristik mad’u(orang yang didakwahi). Hal ini dilakukan oleh Abu Bakar ash Shiddiq
 Da’wah ini menandalkan tsiqoh (kepercayaan)Karakteristik 3 : Berda’wah melalui intelektualitas da’i dan status sosialnya
 Penjelasan dari sifat Abu Bakar: Akhlak, pengetahuan, status sosial
 Akhlak yang baik dan dicintai oleh masyarakat
 Pengetahuan tentang masyarakat dan kecenderungan-kecenderungan/karakteristiknya
 Status sosial memiliki hubungan erat dengan manusia lainnya dan lebih berpengaruhKarakteristik 4 : Da’wah secara umum
 Da’wah harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat
 Orang merdeka, kaum budak, lelaki, wanita, pemuda, dan orang-orang tua
 Terdapat 60 sahabat generasi pertama dari seluruh masyarakat suku QuraisyKarakteristik 5 : Peranan wanita pada periode Sirriyah
 Seperempat dari masyarakat Islam pada periode ini terdiri dari kaum wanita
 Sebagian besar pemuda yang telah berkeluarga, isterinya juga turut masuk agama Islambersamanya
 Bahkan ada prajurit wanita bernama Asma’ raKarakteristik 6 : Sholat
 Riwayat dari Ibnu Ishaq, mulai dari cara berwudhu hingga sholat dicontohkan olehMalaikat Jibril, kemudian diikuti oleh Rasulullah. Rasulullah pun mencontohkannya kepadaKhadijah, kemudian mengimaminya setelah malaikat Jibril pernah mengimami RasulullahKarakteristik 7 : Pengetahuan orang Quraisy tentang da’wah
 Sudah banyak orang yang hanif pada periode ini, karenanya orang Quraisy belum banyakmemperhatikan kaum muslimin.
 Orang hanif yang dimaksud adalah mereka yang menghindarkan diri dari menyembahberhala, namun mereka tidak pernah diganggu selama tidak mengganggu ideologi danberhala-berhala yang disembah oleh orang Quraisy
 Malah orang Quraisy lebih berhati-hati kepada orang-orang hanif daripada kaum muslimin,sebab orang-orang hanif pernah mengatakan keraguan terhadap berhala orang Quraisy dansesembahan orang Arab, sedangkan kaum muslim belum pernah mengeluarkan pernyataansikap
 Abbas, Ali, dan Rasulullah pernah didapati oleh sedang melakukan sholat di rumah,didapati oleh seorang pedagang. Ali bersama Rasulullah pun sering keluar untukmelakukan sholat di lorong-lorong Mekah dan pernah didapati oleh Abu Tholib.
 Pengetahuan orang Quraisy mengenai ibadah kaum muslimin ini tidak menimbulkankemarahan ketika mencukupkan diri sendiri dan kalangan sendiri saja
 Konklusi, sering kita dapati sepertinya pemerintahan Jahiliyah itu menunjukkan sikap“damai” terhadap kaum muslimin yang menjadikan Islam sebagai aqidah (keyakinan) dihati dan ibadah di masjid semata. Karena mereka tidak memasukkan Islam ke dalamkancah kehidupan, maka mereka tak perlu ditakuti oleh kaum Thoghut



Karakteristik 8 : Hidup berdampingan antara kaum muslim dengan orang lain
 Belum ada pertentangan sama sekali antara kaum muslimin dengan masyarakat Jahiliyah
 Fikrah Islam secara umum belum dilaksanakan, kaum muslimin belum boleh mencampuriurusan orang lain dengan mengkritik, berkonfrontasi maupun menentang secara terang-terangan
 Tanzhim dan Fikrah masih harus dirahasiakan secara sepenuhnyaKarakteristik 9 : Memfokuskan pada pembinaan aqidah
 Ideologi kaum kafir dan Thoghut telah mendominasi kehidupan manusia di sana saat itu
 Hanya ibadah yang benar yang mampu memancarkan ibadah dan perilaku yang benar
 Islam memilih kata iman untuk menunjukkan aqidah, karena iman menyentuh akal dan hatisekaligus, memadukan aspek berpikir dan kejiwaanKarakteristik 10 : Berdakwah secara terang-terangan setelah terbentuk kader inti yang kuat
 Bukti keefektifan dalam periode da’wah ini adalah tidak adanya sahabat yang murtad ketikamulai terjadi tribulasi dan konfrontasi
 Pada periode sekarang, kita tidak dapat menggambarkan gerakan Islam dalam peran

Sirriyatu ad-Da’wah dan Sirriyatu at-Tanzhim sekaligus. Dengan kata lain Sirriyatu ad-Da’wah telah berakhir selamanya, karena agama ini telah sempurna dan diumumkan“. . . . Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan
kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. . . .” (Q.S. AlMa’idah:3)

 Orang-orangnya bisa jadi masih ada yang mencerminkan pada periode ini. Merekamemainkan perananan rahasia di dalam struktur lawan.
 Yang menentukan peranan ini adalah seorang Qiyadah gerakan Islam, bukan pertimbangansendiri. Boleh dilakukan sendiri jika ada penyiksaan secara keji, dengan landasan syar’i“. . . . . kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia

tidak berdosa). . . .” (Q.S. An Nahl:106)
 Batasan-batasan ketika menyusup ke barisan lawan adalah dengan tidak meninggalkanyang fardhu dengan alasan ringan dan tidak berdasar kuat.
 Melaksanakan fardhu-fardhu dan menjauhi larangan-larangan adalah batas antara Sirriyahtanzhim dan da’wah periode berikutnya


