
Kaum muslimin mulai memperlihatkan garis-garis 
perjuangannya. Jihad Islam yang telah dimulai sejak 
zaman Rasulullah Saw masih akan berlangsung dan 
jejak-jejak perjuangannya senantiasa terlihat pada 
wajah-wajah pemuda Islam pada hari ini. Bahkan 
jihad Islam ini mulai merambah ke banyak lahan jihad, 
baik jihad fisik maupun cyber jihad. Jihad yang 
terakhir ini memang sedang digiatkan oleh sebagian 
kaum muslimin yang memiliki kemampuan di bidang 
teknologi informasi. Semoga Alloh membantu kaum 
muslimin dan mujahidin di mana pun mereka berada. 
Amiin. (Red)
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Apakah kalian merasa akan masuk surga sedangkan belum ada
dari kalian orang-orang yang berjihad di jalannya dan belum ada
orang-orang yang bersabar pada kalian ? 

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Alloh
dan tidak juga kepada hari akhir dan tidak berdin dengan din
yang haq, (yaitu) dari orang-orang ahli kitab hingga mereka
memberikan jizyah
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Intelejen AS: Tidak Lama Lagi Pakistan Akan Jadi Negara Islam 

Oleh Althaf pada Ahad 19 April 2009, 11:49 AM 

WASHINGTON (Arrahmah.com) - Sejumlah pejabat intelejen AS 
menyimpulkan hanya ada sedikit harapan untuk mencegah senjata 
nuklir Pakistan jatuh ke tangan para mujahidin. Dan tentu saja hal itu 
bisa menjadi ancaman yang luar biasa bagi AS dibanding apa yang 
telah dilakukan Taliban Afghanistan melalui teror 9/11. 

Fragmentasi Pakistan ke dalam tangan para mujahidin al Qaeda dan 
beberapa kelompok mujahidin lainnya mempunyai implikasi gawat 

bagi AS dan sekutunya juga dan kepentingan mereka terhadap gudang senjata nuklir Pakistan, 
usahanya untuk 'menenangkan' (baca: merebut) Afganistan; juga kepentingan mereka di India, 
Teluk Persia dan Asia Tengah yang kaya minyak. 
 
”Pakistan punya 173 juta penduduk dan 100 senjata nuklir, tentara yang jumlahnya lebih besar 
daripada tentara Amerika, dan menjadi markas besar al Qaeda yang menguasai dua pertiga negara,” 
kata David Kilcullen, seorang pensiunan perwira tentara Australia, seorang mantan penasehat 
Departemen Kenegaraan dan konsultan anti pemberontakan pemerintahan Obama.  
 
”Pakistan bukan Afghanistan, terbelakang, terisolasi, dan daratan yang terkurung,” tambah pejabat 
intelejen AS. “Pakistan adalah negara berkembang... (dengan) pelabuhan Samudera Hindia, yang 
menjadi pintu gerbang menuju dunia luar, khususnya Teluk Persia, yang tidak pernah dimiliki oleh 
Afganistan dan Taliban. 
 
“Implikasi ini semua adalah malapetaka bagi AS,” tambahnya. “Jalur suplai (dari Karachi sampai 
basis AS) di Kandahar dan Kabul dari sebelah selatan dan timur akan dipotong, atau sedikitnya 
jalur-jalur tersebut menjadi lebih tidak aman, dan itu akan membahayakan misi AS di Afganistan."  
 
Beberapa pakar dalam wawancaranya dengan pihak pers mengatakan pendapat mereka bukanlah 
skenario terburuk, tetapi merupakan dugaan realistis yang didasarkan pada semakin menguatnya 
militansi para mujahidin dan kegagalan pemerintah dan militer Pakistan untuk merespon kondisi 
tersebut.  
 
“Saya tidak melihat skenario masuk akal apa pun dari pemerintah sekarang atau atau tim suksesnya 
yang akan memobilisasi sumberdaya ekonomi, politik, dan keamanan untuk menekan naiknya 
perlawanan dari mujahidin," kata salah seorang penasihat Pentagon yang tidak ingin disebutkan 
namanya. 
 
“Saya berpikir Pakistan bergerak pada situasi di mana ekstremis menguasai seluruh daerah 
pedalaman dan pemerintah hanya mengontrol pusat perkotaan,” tambahnya. “Jika anda melihat 10 
tahun yang akan datang, saya kira pemerintahan Pakistan akan dijalankan oleh militan Islam." 
 
Pemandangan pesimis pejabat Pentagon mengenai Pakistan masa depan itu didukung oleh 
menyerahnya Islamabad minggu ini pada Taliban dan oleh meningkatnya infiltrasi mujahidin di 
Karachi, pusat keuangan negara, serta jantung wilayah politik dan industri provinsi Punjab.  

Kematian penduduk sipil oleh serangan pesawat tak berawak AS, delapan tahun campur tangan AS 
di Afganistan, dan dukungan AS terhadap militer Pakistan juga sudah menyebabkan semakin 
tersebarnya ancaman pemberontakan para mujahidin dan semakin memunculkan kemuakan dari 
umat Islam. 
 
“Pemerintah seharusnya menyadari urgensitas kondisi ini dan tetap berkomitmen. Ini adalah momen 
yang serius bagi Pakistan ,” kata Sen John Kerry, Kepala Senat Komite Hubungan Luar Negeri, 
pada Selasa (14/4) kemarin pada Islamabad. “Pemerintah federal (AS) telah menegaskan bahwa 
masalah ini adalah masalah Pakistan." 
 
Ahsan Iqbal, seorang asisten pemimpin oposisi dna mantan perdana menteri Nawaz Sharif, 
mengatakan bahwa pemberontakan para mujahidin bisa dipadamkan jika pemerintah membangun 
kembali sistem pengadilan, memperbaiki pelaksanaan hukum, memberikan ganti rugi terhadap 
korban sipil yang meninggal dalam operasi keamanan dan mengimplementasikan perbaikan 
demokratis. 
 
"Butuh waktu," kata Iqbal. "Kami butuh jalan keluar yang tepat dan kesatuan internal dalam tubuh 
Pakistan sendiri." 
 
Banyak pejabat AS dan para pakar lainnya memperkirakan bahwa para mujahidin Taliban tidak 
akan pernah menyerah dan bahkan semakin meningkatkan perlawanannya.  
 
"Taliban saat ini menjadi pasukan yang terus meningkatkan dirinya,” pengarang Ahmed Rashid, 
seorang pakar pemberontakan, mengatakan dalam konferensi di Washington pada Rabu (15/4). 
“Mereka mempunyai agenda untuk Pakistan, dan agenda itu tidak lain adalah untuk menumbangkan 
pemerintah Pakistan dan men-Taliban-kan seluruh negara tersebut." 
 
Pejabat intelejen AS mengatakan bahwa elit Pakistan yang sejak kemerdekaannya pada tahun 1947 
didominasi oleh politikus, birokrat dan perwira militer dari Punjab, sudah gagal untuk mengatasi 
situasi genting di Pakistan.  
 
“Para elit Punjab sudah tidak menguasai Pakistan, tetapi tak satu pun dari mereka atau pemerintah 
Obama menyadari hal itu,” kata pejabat. "Pakistan bisa menjadi negara Islam, mungkin dalam 
beberapa tahun lagi. Tidak ada kepimpinan sipil di Islamabad yang bisa menghentikan ini." 
(Althaf/arrahmah.com) 
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Taliban Tembak Mati Informan Pesawat Tak Berawak Amerika 
 

Posted : Ahad, 19-04-2009 | 20:16:00 WIB 

Dalam video yang dirilis pekan lalu, Taliban terlihat 
menembak mati pemuda 19 tahun setelah dia 
mengakui menjadi mata-mata Amerika dengan cara 
menanam (meletakkan) chip-chip yang mempunyai 
sinyal pemancar untuk memandu pesawat tak berawak 
Amerika menembakkan rudal-rudalnya ke wilayah 
Taliban. 

"Saya diberi 122 dolar untuk tugas meletakkan chip-
chip yang dibungkus dengan kertas rokok di rumah-
rumah Taliban dan Al Qaeda", kata pemuda itu. "Jika 
berhasil, saya diberitahu akan diberi ribuan dolar.... 
uang itu sangat banyak maka saya mulai menyebarkan 
chip-chip itu kemana saja. Saya tahu orang-orang akan 

tewas karena ulah saya ini, namun saya sangat butuh uang", kata pemuda bernama Habibur Rehman 
itu.  

Dalam video itu juga Taliban mewanti-wanti bagi siapa saja yang menjadi mata-mata. Rehman juga 
bercerita bagaimana di bisa direkrut menjadi mata-mata Amerika untuk memata-matai Taliban di 
Waziristan Utara dan mulai meletakkan chip-chip berpemancar itu agar pesawat tak berawak CIA bisa 
menentukan daerah target rudal. 

"Saya kira ini adalah pekerjaan yang sangat mudah" kata Rehman sesaat sebelum dia ditembak mati. 
"Uang itu sangat banyak jadi saya langsung mulai bekerja meletakkan chip-chip itu". 

Chip tersebut memancarkan sinyal ke satelit di luar angkasa. Kemudian satelit itu akan mengirimkan 
sinyal balik ke markas CIA di Langley Virginia Amerika Serikat. Kemudian pesawat tak berawak 
Amerika yang berada dipangkalan militer Shamsi Pakistan baratdaya akan mulai terbang dikendalikan 
dengan remote dari markas CIA dan mulai meluncurkan rudal ke daerah yang telah ditandai dengan 
chip-chip tadi. 

Propaganda 

Militer Amerika dalam wawancaranya dengan NBC News, menanggapi video ini dengan mengatakan 
bahwa itu adalah video "propaganda ekstrimist". Presiden Obama telah menyatakan bahwa program 
serangan dengan pesawat tak berawak ini sangat efektif dalam melumpuhkan kantong-kantong Al 
Qaeda di sekitar pegunungan yang berbatasan dengan Afghanistan.[muslimdaily.net/fais] 

 

  

 

 Habibur Rehman yang dieksekusi Taliban  

Parlemen Somalia Setuju Penerapan Syariah Islam  

Posted : Sabtu, 18-04-2009 | 21:08:14 WIB 

Parlemen Somalia secara bulat menyetujui penerapan 
syariah Islam di seluruh negeri, demikian ketua 
parlemen mengatakan kepada pres. 

"Ada 340 anggota parlemen dalam sesi tersebut dan 
mereka bersuara secara bulat untuk penerapan Syariah 
Islam di Somalia," demikian kata Osman Elmi Bogore 
yang memimpin sidang tersebut. 

Para anggota dewan tersebut berharap dengan 
penerapan ukum ISlam, akan segera meredakan 
pertentangan antara mujahidin Somalia dengan 

pemerintah yang selama ini didukung oleh negara-negara barat. 

Menteri Penerangan Farhan Ali Mohamed mengatakan bahwa para ulama dan 
Imam akan diundang untuk mengulas dan membahas hukum negara tersebut 
dan mengamandemen produk hukum yang tidak sesuai syariah Islam. 
(muslimdaily.net/rmd/aljzr-gn) 

Brigade Abu Ali Mostada dan Brigade Al Alqsa Berhasil Menelikung Zionis Israel 

 GAZA (Arrahmah.com) - Para pejuang Palestina 
mengatakan bahwa pihaknya telah melukai beberapa 
tentara Israel dalam sebuah serangan saat melakukan 
patroli militer di pesisir Jalur Gaza. 

Pengumuman ini datang setelah sebuah bom dilaporkan 
pada Sabtu (11/4) meledak dekat patroli militer di distrik 
Beit Lahiya dan menyebabkan beberapa orang tentara 
Israel luka-luka. 

 
Para pejuang yang berasal dari Brigade Abu Ali Mostada dan Brigade Al Alqsa mengaku 
bertanggung jawab atas serangan bom ini. 
 
Kecaman di sana-sini tidak menyebabkan Israel menghentikan operasinya. Justru sebaliknya, Israel 
terus mengirimkan pesawat tempur, helikopter, dan banyak pasukannya untuk melancarkan 
serangannya.  
 
Minggu (5/4) lalu, angkatan perang Israel menyeberang batas utara dan memasuki Jalur Gaza 
setelah sebelumnya para pejuang Palestina mencoba menghadangnya. Tiga orang Palestina, 
menurut laporan, menjadi korban. (Althaf/ptv/arrahmah.com) 
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Taliban Buka Biro Jodoh di Swat 
 

Posted : Ahad, 19-04-2009 | 14:51:05 WIB 

Taliban di wilayah Lembah Swat telah membentuk 
suatu biro jodoh bernama "Shuba-e-Aroosat" untuk 
mencarikan jodoh, terutama mereka yang menolak 
untuk dijodohkan oleh keluarganya karena suatu 
alasan tertentu demikian laporan BBC Pakistan, 
Ahad 19 April. 

Juru bicara Taliban Swat, Muslim Khan mengatakan biro jodoh tersebut diketuai oleh pemimpin 
Taliban setempat Komandan Abu Ammad, telah berhasil menjodohkan 11 pasangan dalam sembilan 
hari terakhir. sementara itu 300 gadis dan remaja laki-laki tengah menunggu giliran. 

"Seorang peserta menghubungi biro jodoh melalui sambungan teepon tetap. Pihak Taliban 
mengumpulkan data dan kemudian menghubungi pihak keluarga untuk menyusun rancangan 
perjodohan ini," kata Muslim Khan, seraya menambahkan bahwa Islam mengijinkan setiap orang 
dewasa menikah menurut pilihannya sendiri.  

"Kebanyakan gadis atau keluarga gadis yang menghubungi kami berharap untuk dapat menikah dengan 
'pejuang' Taliban," tambah Muslim Khan. 
 [muslimdaily.net/rmd/pkn] 

 

Khutbah Jum'at Maulana Abdul Aziz  

Posted : Sabtu, 18-04-2009 | 09:32:00 WIB  

Sebelum khutbah dimulai, hadirin yang memenuhi masjid 
meneriakkan slogan-slogan penyemangat Jihad, "Sabiluna, 
Sabiluna: Al Jihad Al Jihad!! Suasana sangat riuh dan 
menggelorakan Iman. Khutbah beliau sangat jelas di setiap pilihan 
kata-katanya. Tentu saja khutbahnya tidak jauh-jauh dari masalah 
Jihad di Pakistan dan masalah kemajuan perkembangan Mujahidin 
Swat. 

"Aku ingatkan kepadamu bahwa kamu sekalian harus siap 
berkorban demi Islam. Hari dimana Islam akan ditegakkan di 
seluruh negeri ini tidak lama lagi. Kita telah lihat semua yang terjadi 
di Swat dan di berbagai wilayah kesukuan adalah jawaban dari 
pengorbanan di Masjid Merah, para santri, dan orang-orang yang 
menjadi Syuhada", "Anakku satu-satunya juga telah terbunuh dalam 
misi agung  menegakkan Islam, jika aku punya 100 anak, akan aku 
perintahkan mereka semua mati untuk Islam",kata beliau. 

Beliau juga berbicara mengenai misi penegakkan Syariah :"Insya Allah hari dimana syariah akan 
tegak di negeri ini tidak lama lagi. Perjuangan kita selalu dengan kedamaian dan kita akan terus 
memperjuangkan penegakkan syariah Islam di negeri ini". 

Dalam khutbahnya yang lain beliau mengatakan, "Pengorbanan para syuhada di masjid Merah dan 
Jamiah Hafsa tidak akan sia-sia", Jamia Hafsa adalah madrasah khusus wanita yang berada di 
komplek masjid Lal. 

Kita akan segera melihat peran beliau dalam Jihad di Pakistan sebentar lagi dan akan sangat 
menarik tentunya[muslimdaily.net/fais] 

Mujahidin AS di Somalia Gelar "Jumpa Pers"  

Posted : Kamis, 09-04-2009 | 11:31:58 WIB  

Dua orang pemuda asal Amerika yang meninggalkan rumahnya 
untuk bergabung dengan kelompok pejuang yang memiliki 
hubungan dengan Al Qaeda menggelar sebuah "konfrensi press" 
langka di Somalia selatan, Ahad 6 April. 

Dalam "konfrensi press" tersebut mereka mengatakan ingin syahid 
di jalan Allah, demikian berita yang dinukil Dephum AS yang 
bersumber pada situs berita Somalia. 

Selama berbulan-bulan FBI telah melakukan investigasi terhadap penduduk muslim keturunan 
Somalia di Mineapolis dan daerah lain di AS yang pernah bergabung dengan mujahidin Al Shabaab. 

Bulan lalu, sebuah sumber yang dekat dengan FBI mengatakan kepada FOX News bahwa 
'beberapa' mujahidin Amerika telah kembali, sementara yang lain masih bertahan di Somalia. 

"Kami datang dari Amerika dengan kehidupan dan pendidikan yang bagus, namun kami datang 
untuk berjuang bersama saudara-saudara kami di Al Shabaab, untuk terbunuh demi Allah," kata 
salah seorang mujahid. 

Menurut laporan berita, dua orang yang mengidentifikasi diri mereka sebagai Abu Muslim dan Abu 
Yaxye tersebut kini berada di daerah Kismayo, 300 mil barat daya Mogadishu. 

Dalam konfrensi press tersebut, mereka tidak menyebutkan secara pasti jumlah mujahidin asal 
Amerika, diantara mereka sudah ada yang syahid. 
(muslimdaily.net/rmd/fox)  
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Holbrooke : Butuh Lebih Banyak Bantuan Untuk “Perjuangan” Pakistan 

Oleh Hanin Mazaya pada Sabtu 18 April 2009, 01:57 PM 

TOKYO (Arrahmah.com) - Bantuan dari dunia harus terus mengalir 
untuk mendukung pemerintah Pakistan sebagai dana khusus 
memerangi para mujahidin memperbaiki ekonomi Pakistan, ujar 
Richard Holbrooke, Sabtu (18/4) satu hari setelah Islamabad 
mendapatkan dana segar sebesar 5 milyar USD. 

Bantuan tersebut datang dari Amerika Serikat, Jepeng, Eropa, 
penguasa munafik Arab Saudi, dan Iran yang terkumpul lebih dari 5 

milyar USD pada konferensi di Tokyo setelah Presiden munafik Asif Ali Zardari berjanji akan 
meningkatkan serangan kepada para mujahidin Taliban yang berhasil menguasai dan menerapkan 
syariat Islam di beberapa wilayah di Pakistan. 
 
"Lima milyar dollar tidak cukup untuk Pakistan," ujar Holbrooke dalam konferensi pers.  "Para 
militan di wilayah Barat Pakistan sedang merencanakan serangan-serangan lain di seluruh dunia," ia 
menambahkan. 
 
Pakistan menjadi perhatian khusus AS lainnya setelah Afghanistan, mengingat aktivitas militer 
mujahidin di wilayah ini terus memperlihatkan perkembangan pesat.  Selain itu mujahidin 
mendapat dukungan dari penduduk lokal yang ingin hidup di bawah syariat Islam.  Penerapan 
syariah ini membuat AS panik, para ahli AS memprediksikan Pakistan akan menjadi sebuah negara 
Islam jika dunia tidak membantu otoritas Pakistan menanggulangi perlawanan mujahidin. 
 
Bantuan sebesar apapun untuk membantu thogut Pakistan, tidak akan mampu memadamkan 
semangat jihad para mujahidin untuk terus menggemakan kalimat Allah di bumi Allah, Insha Allah. 
(haninmazaya/arrahmah.com) 

Kesatuan umat Islam merupakan cita-cita yang diharapkan seluruh umat. 
Termasuk menyatukan kekuatan berbagai sisi perjuangan umat dalam 
dua sayap situs perjuangan media Islam, MuslimDaily dan Arrahmah  

(MD-Rahmah). 
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Beliau adalah Syamsuddin Abu 'Abdillah Muhammad bin Abubakar bin Ayyub bin 
Su'ad bin Hariz az-Zar'i ad-Dimasyqi, dan dikenal dengan sebutan Ibnul Qoyyim. 
Beliau adalah ahli fiqih bermazhab Hanbali. Disamping itu juga seorang ahli Tafsir, 
ahli hadits, penghafal Al-Quran, ahli ilmu nahwu, ahli ushul, ahli ilmu kalam, 
sekaligus seorang mujtahid. Beliau adalah salah seorang murid seorang imam dan 
mujtahid, Syaikhul-Islam Taqiyuddin Ahmad ibn Taymiyyah al-Harani ad-Dimasyqi 
yang wafat tahun 728 H. 
 
Ibn Rajab menuturkan bahwa Ibnul-Qoyyim al-Jauziyyah telah menerima 
pengeyahuan dari asy-Syihab an-Nabulsi dan juga dari yang lainnya. Ia juga telah 
menekuni mazhabnya, cakap dan mampu memberikan fatwa. Ia senantiasa menyertai 
Ibn Taymiyyah sekaligus mengambil ilmu dari beliau. dan menguasai ilmu-ilmu 
Islam. Ia adalah seorang ahli tafsir yang tiada bandingnya dan sekaligus ahli ilmu 
ushuluddin. Ia menguasai ilmu hadits berikut makna-maknanya, pemahamannya serta 
dasar-dasar pengambilan hukum darinya. 
 
Selain itu ia menguasai pula ilmu fiqih, ushul fiqih dan bahasa arab, di samping mahir 
dalam bidang menulis. Ia pun menguasai ilmu kalam dan ilmu-ilmu lainnya. Ia juga 
seorang alim dalam hal ilmu suluk dan menguasai wacana ahli tasawuf dan tidak 
menolak sama sekali tasawuf. Kuatnya kesadaran akan perjalanannya ke alam kubur 
memotivasinya untuk menyebarkan ilmunya. 
 
Selain itu Imam Ibnul-Qoyyim juga seorang ahli ibadah dan senantiasa menunaikan 
shalat tahajjud dengan memanjangkannya. Ia mengalami beberapa kali ujian penjara 
bersama Syaikh Ibn Taymiyyah. Dalam kesempatan terakhir, ia berada di penjara 
sendirian dan baru dilepaskan setelah syaik Ibn Taymiyyah meninggal. Ia menunaikan 
haji beberapa kali. Orang-orang banyak mengambil ilmu dan memperoleh manfaat 
darinya. 
 
Sementara itu, Burhanuddin Az-Zar'i mengatakan bahwa tidak ada di bawah ufuk 
bumi ini yang lebih luas ilmunya daripada Ibnul-Qoyyim . Dia telah menulis dengan 
tangannya karya-karya yang tak dapat digambarkan dan menyusun sejumlah karangan 
yang banyak sekali tentang berbagai ilmu. 
 
Ibnul-Qoyyim meninggal dunia pada waktu isya' tanggal 18 Rajab 751 H. Ia 
dishalatkan di Mesjid Jami' Al-Umawi dan setelah itu di Masjid Jami' Jarrah; 
kemudian dikuburkan di Pekuburan Babush Shagir. 

Biografi Imam Ibnul Qoyyim Al-Jauziyyah
 Rahimahullahu Ta’ala

MD-Rahmah
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