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Definisi GF
GHAZWUL FIKRI (GF) adalah
• Upaya mengelabui umat Islam 
• yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam 
• dengan berbagai cara
• agar umat Islam mengikuti dan loyal 

kepada mereka, bahkan murtad dari
agama Islam kalau mungkin



Pokok Bahasan
• Sejarah
• Kepastian Pertempuran Hak-Batil
• Sasaran
• Media
• Dampak 



Sejarah GF

GF Sejak di SORGA
• GF di Masa Para Nabi
• GF di Masa Rasulullah SAW
• GF di Masa Sahabat
• Awal GF yang Sistematis



GF Sejak di SORGA
• Pelakunya adalah SYAITHAN
• Obyeknya adalah Nabi Adam as dan 

istrinya
• Caranya

• Pendekatan
• Semantic Game

• Sasaran : menanggalkan aurat



7: 19
ا ةَ فَُكال ِمْن َحْیُث ِشئْتُمَ َویَا آَدُم اْسُكْن أَْنَت َوَزْوُجَك اْلَجنَّ 

َن الظَّاِلِمینَ َوال تَْقَربَا َھِذِه الشََّجَرةَ فَتَُكونَا مِ 
• Nabi Adam as dan istrinya menempati

sorga
• Fasilitas : apa saja yang dimaui ada
• Larangan : mendekati pohon
• Sangsi : termasuk orang zhalim



7: 20
ا ُووِرَي َعْنُھَما ِمْن َسْوآتِِھَما فََوْسَوَس لَُھَما الشَّْیَطاُن ِلیُْبِدَي لَُھَما مَ 

ونَا إِال أَْن تَُكونَا َملََكْیِن أَْو تَكُ َوقَاَل َما نََھاُكَما َربُُّكَما َعْن َھِذِه الشََّجَرةِ 
ِمَن اْلَخاِلِدینَ 

• Syaitan membisikkan bisikan jahat
• Agar Nabi Adam as dan istrinya terbuka

auratnya
• Melancarkan SEMANTIC GAME: 

memutarbalikkan fakta bahwa larangan Allah 
itu agar keduanya

• Tidak bisa jadi malaikat
• Tidak kekal di sorga



20: 120
اَل یَا آَدُم َھْل أَُدلُّكَ فََوْسَوَس إِلَْیِھ الشَّْیَطاُن قَ 

ْبلَىَعلَى َشَجَرِة اْلُخْلِد َوُمْلٍك ال یَ 
• SEMANTIC GAME lain

• Pohon terlarang disebut POHON KHULDI 
(pohon kekal)

• Dampak positif makan pohon khuldi adalah
mendapatkan KERAJAAN YANG TAKKAN 
BINASA



Pendekatan Berkali-kali
• Perhatikan kedua ayat tadi

• فََوْسَوَس لَُھَما  7:20 yang dibisikin dua orang
• فََوْسَوَس إِلَْیِھ  20:120 yang dibisikin satu orang

(Nabi Adam as saja)
• Ini menunjukkan bahwa usaha GF 

terhadap keduanya berlangsung bukan
hanya sekali tapi berkali-kali, sampai
pendekatan empat mata

• Bahkan malam dan siang بَْل َمْكُر  (34:33)
اللَّْیِل َوالنََّھارِ 



7: 21

 النَّاِصِحینَ َوقَاَسَمُھَما إِنِّي لَُكَما لَِمنَ 
• SEMANTIC GAME diperkuat dengan

sumpah
• Tidak ada kepentingan apapun kecuali

hanya memberi nasihat (masukan/saran)



7: 22
ا ذَاقَا ال شََّجَرةَ فََدالُھَما بِغُُروٍر فَلَمَّ

• Tipu daya syaitan berhasil memperdaya
Nabi Adam as dan istrinya

• Keduanya makan pohon yang dilarang
untuk didekati

• Hancurlah pakaian keduanya sehingga
telanjang



Taubat dan Terusir
• Akhirnya Nabi Adam as dan istrinya 

menyadari kesalahannya dan bertaubat 
kepada Allah

• Allah mengampuni keduanya, tapi 
keduanya dan syaitan-syaitan itu diusir 
dari sorga



Tempat Manusia di Bumi
• Allah SWT sudah menetapkan bahwa 

tempat manusia memang di bumi karena 
akan menjadi Khalifah (2:30)

• Meski Nabi Adam as dan istrinya tidak 
makan buah terlarang itu, tetap harus 
keluar dari sorga, turun ke bumi

• Hikmah dari peristiwa tersebut adalah 
bahwa kegagalan itu biasa, yang penting 
setelah itu bangkit lagi 



GF di Masa Para Nabi (Nabi Nuh as)
• Semantic Game di masa Nabi Nuh as 

(11:27)
• Nabi Nuh as disebut manusia biasa yang 

tidak ada bedanya dengan mereka َما نََراَك إِال 
بََشًرا ِمثْلَنَا  (tidak diakui kenabiannya)

• Orang-orang beriman disebut
1) Rendah dan hina ُھْم أََراِذلُنَا 
2) Lekas percaya (bodoh)  ِأْي بَاِدَي الرَّ
3) Tidak punya kelebihan apapun ا ِمْن َوَما نََرى لَُكْم َعلَْینَ 

فَْضٍل 
4) Pendusta بَْل نَُظنُُّكْم َكاِذبِینَ 



GF di Masa Para Nabi (Nabi Luth as)
• Nabi Luth disebut SOK SUCI (7:82, 

27:56)

إِنَُّھْم أُنَاٌس یَتََطھَُّرونَ 
sesungguhnya mereka adalah orang-orang 

yang berpura-pura menyucikan diri



GF di Masa Para Nabi (Nabi Musa as)
• Semantic game paling parah: FIR’AUN MENGAKU 

TUHAN, bahkan yang paling tinggi

فَقَاَل أَنَا َربُُّكُم األْعلَى
• Berimannya para tukang sihir disebut (7:123)

• Perbuatan makar yang sudah direncanakan
• Tujuannya: mengusir penduduk dari kota tempat tinggal mereka

• Jika ditimpa kemalangan, maka kambing hitamnya
adalah Nabi Musa dan para pengikutnya (7:131)

ِذِه فَِإذَا َجاَءتُْھُم اْلَحَسنَةُ قَالُوا لَنَا ھَ 
ُموَسى َوَمْن َمعَھُ َوإِْن تُِصْبُھْم َسیِّئَةٌ یَطَّیَُّروا بِ 



GF di Masa Rasulullah SAW
• Rasul SAW dianggap

• Tukang sihir
• Penyair
• Orang gila

• Mereka juga mempertanyakan nama-
nama Allah, menyebutkan kisah umat 
terdahulu itu sebagai asaathiirul awwaliin 
(dongeng jadul)



GF di Masa Sahabat
• Tokohnya adalah ABDULLAH BIN SABA’
• Dia semula Yahudi tapi masuk Islam, 

tetapi ke-Islamannya ternyata untuk 
menghancurkan umat Islam dari dalam

• Hasilnya
• Pembunuhan Utsman bin Affan
• Munculnya Syi’ah dan Khawarij



Awal GF yang Sistematis
• Dendam kristiani terhadap umat Islam 

dilampiaskan dalam Perang Salib 
(crusade)

• Ada beberapa periode Perang Salib yang 
diawali pada 1095 M

• Semula Palestina berhasil dikuasai Salib, 
tapi kemudian Shalahuddin al-Ayyubi 
membebaskannya



Tertawannya Raja Louis IX (Panglima 
Tentara Salib 7)
• Peperangan banyak dimenangkan oleh 

tentara Islam
• Ketika Raja Louis IX tertawan, maka dia 

mengamati perilaku tentara Islam
• Malam hari bagai rahib, siang hari bagai 

penunggang kuda
• Ini rahasia kemenangan tentara Islam
• Kalau begitu tidak bisa dilawan dengan 

senjata, tapi harus dengan menjauhkan 
tentara Islam dari Islam itu sendiri



Tentara Muslim Zaman Abu Bakar
• "Aku datang membawa berita kepadamu tentang 

suatu kaum yang lembut. Mereka mengendarai 
kuda yang telah tua dan lemah, pada malam hari 
mereka laksana rahib-rahib ahli ibadah dan di 
siang hari mereka adalah penunggang kuda yang 
tangguh. Mereka sibuk memperbaiki anak panah 
dan meruncingkan tombak. Jika engkau 
mengajak teman dudukmu untuk berbicara maka 
ia tidak akan paham apa yang engkau katakan 
disebabkan riuh-rendahnya suara mereka 
membaca al-Qur'an dan berdzikir.“

• Setelah itu sang pendeta berkata kepada para 
sahabatnya, "Telah datang kepada kalian suatu 
kaum yang tak mungkin dapat kalian kalahkan." 



Perang Salib Masih Berlangsung
• Bagi Barat, Perang Salib masih 

berlangsung sampai sekarang
• Saat Bush menanggapi peristiwa WTC 

11/9 dan mengumumkan perang melawan 
terorisme, maka dia menggunakan istilah 
Perang Salib (crusade)



Orientalis
• GF yang sistematis itu diwujudkan dalam

bentuk kajian-kajian ketimuran yang 
kemudian dikenal dengan istilah
ORIENTALISME

• Sayangnya, pemikir-pemikir Islam malah
belajarnya ke orientalis ini hasilnya: 
pulang ke Indonesia mereka menjadi
agen orientalis



Mereka Bekerja Keras
• Jangan menganggap mereka bersantai

dalam menghadapi kita
• Mereka bekerja keras malam dan siang

untuk membuat rencana jahat (makar) 
kepada umat Islam (34:33)

بَْل َمْكُر اللَّْیِل َوالنََّھاِر 
(Tidak) sebenarnya tipu daya (mu) di waktu
malam dan siang (yang menghalangi kami)



KEPASTIAN PERTEMPURAN 
HAK-BATIL



Pertarungan Abadi
• Dari sejarah GF jelas bahwa pertarungan 

antara Hak dan Batil terjadi sebelum 
manusia turun ke bumi dan akan terus 
berlangsung hingga hari kiamat

• Ini disebut “sunnah tadaffu’” ( عِ ُسنَّةُ التَّدَفُّ  )
• Tujuan pertarungan ini adalah untuk 

• Memilhara bumi dari kerusakan (2:251)
• Menjaga tempat-tempat ibadah yang banyak 

disebut asma Allah (22:40)



Al-Hak yang Pasti Menang
• Al-Hak itu arus ( ُالسَّْیل), sedangkan al-Batil 

itu buih yang mengambang (َزبَدًا َرابِیًا)
• Adapun buih itu, akan hilang sebagai 

sesuatu yang tak ada harganya; adapun 
yang memberi manfaat kepada manusia, 
maka ia tetap di bumi (13:17)

• ا َما بَدُ فَیَْذَھُب ُجفَاًء َوأَمَّ ا الزَّ ي األْرِض یَْنفَُع النَّاَس فَیَْمُكُث فِ فَأَمَّ



LAN = Tidak Akan Pernah Hingga 
Kiamat
• بَِع لنََّصاَرى َحتَّى تَتَّ َولَْن تَْرَضى َعْنَك اْلیَُھوُد َوال ا

ِملَّتَُھمْ 
• Penggunaan kata “LAN” berarti bahwa

ketidakridhoan Yahudi dan Nasrani itu tidak
akan pernah berakhir sampai hari kiamat
(2:120)

• ُردُّوُكْم َعْن ِدینُِكْم إِنِ َوال یََزالُوَن یُقَاتِلُونَُكْم َحتَّى یَ 
اْستََطاُعوا 

• Mereka tidak henti-hentinya memerangi
kamu sampai mereka (dapat) 
mengembalikan kamu dari agamamu
(kepada kekafiran), seandainya mereka
sanggup (2:217)



Kenapa Mereka Tidak Berhenti?
یَمانُِكْم ُردُّونَُكْم ِمْن بَْعِد إِ َودَّ َكثِیٌر ِمْن أَْھِل اْلِكتَاِب لَْو یَ 
ُھُم ْم ِمْن بَْعِد َما تَبَیََّن لَ ُكفَّاًرا َحَسًدا ِمْن ِعْنِد أَْنفُِسھِ 
اْلَحقُّ 

• Rahasianya kenapa musuh-musuh Islam 
tidak mau berhenti karena HASAD YANG 
ADA DALAM DIRI MEREKA (2:109)

• Rasul terakhir ternyata jatuh kepada Nabi
Muhammad SAW bukan kepada mereka
(padahal ini sudah termaktub dalam kitab
mereka)

• Keutamaan Rasul SAW dan umatnya



Siapa yang Paling Benci?
یَن آَمنُوا اْلیَُھوَد َوالَِّذینَ لَتَِجَدنَّ أََشدَّ النَّاِس َعَداَوةً ِللَّذِ 

أَْشَرُكوا
• Yang paling membenci Islam adalah

Yahudi dan orang-orang musyrik (5:82)

رُ َما تُْخِفي ُصُدوُرُھْم أَْكبَ قَْد بََدِت اْلبَْغَضاُء ِمْن أَْفَواِھِھْم وَ 
• Kebencian mereka telah nyata dari mulut-

mulut mereka dan yang ada di dalam hati
mereka jauh lebih besar (3:118)



Kapan Mereka Mau Berhenti?
• Mereka berhenti kalau sudah tercapai 

sasaran yang mereka tuju
• Apa sasarannya?



SASARAN GF



Sasaran GF
• Sasaran mereka berjenjang (2:217, 

2:120)
• Murtad
• Mengikuti perilaku mereka
• Memberikan loyalitas kepada mereka 

(komprador asing)



Menjadi Teman Akrab

َوإِْن َكاُدوا لَیَْفتِنُونََك َعِن الَِّذي أَْوَحْینَا إِلَْیَك 
الَوإِذًا التََّخذُوَك َخِلیِلتَْفتَِرَي َعلَْینَا َغْیَرهُ 

Kalau kita sudah berpaling dari Islam, pasti
mereka akan menjadikan kita teman setia

(17:73)



Pengekor Berat

َّبِعُنَّ َسنََن َمْن قَ  ْبٍر ْبلَُكْم ِشْبًرا بِشِ لَتَت
َسلَُكوا ُجْحَر َوِذَراًعا بِِذَراعٍ َحتَّى لَوْ 

ِ اْلیَُھوَد  َضّبٍ لََسلَْكتُُموهُ قُْلنَا یَا َرُسوَل �َّ
َوالنََّصاَرى قَاَل فََمنْ 

Kamu pasti akan mengikuti kebiasaan orang-orang 
sebelummu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi 

sehasta, sehingga kalau mereka masuk lubang biawak
darat pasti kamu memasukinya. Kami berkata, “Wahai

Rasulullah, (apa mereka itu) Yahudi dan Nasrani?” 
Rasul menjawab, “Siapa lagi?” (HR Bukhari-Muslim)



MEDIA GF



MEDIA GF
• Sebenarnya media bersifat netral, 

tergantung siapa yang menguasai
• Karena musuh-musuh Islam yang 

kebanyakan menguasai media, maka 
mereka gunakan untuk melancarkan GF



MEDIA GF
• Media massa (cetak maupun

elektronik)
• Pendidikan
• Olah raga
• Hiburan



AKSI MEDIA GF

• Mengaburkan (التَّْشِوْیھُ )
• Meragu-ragukan (التَّْشِكْیكُ )
• Menyesatkan (التَّْضِلْیلُ )
• Intimidasi (التَّْخِوْیفُ )



Sasaran Media GF
• Merusak akhlak ( ِإِْفَسادُ األَْخالَق)
• Menghancurkan fikrah (ghairu murakkab, 

tak menentu, kacau)  ِتَْحِطْیُم اْلِفْكَرة
• Melarutkan kepribadian ( ةِ إِذَابَةُ الشَّْخِصیَّ  )
• Menumbangkan akidah ( ُدَّة (الّرِ
• Akhirnya memberikan wala kepada 

mereka ( َالَوالَُء ِلْلَكافِِرْین)



Larangan keras menjadikan mereka 
sebagai teman setia

ِخذُوا بَِطانَةً ِمْن یَا أَیَُّھا الَِّذیَن آَمنُوا ال تَتَّ 
دُّوا َما َعنِتُّمْ ُدونُِكْم ال یَأْلُونَُكْم َخبَاال وَ 

• Larangan menjadikan mereka sebagai
teman setia (3:118), karena

• mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) 
kemudaratan bagimu. 

• Mereka menyukai apa yang menyusahkan
kamu.



Larangan keras berwala kepada 
mereka

ذُوا اْلیَُھوَد یَا أَیَُّھا الَِّذیَن آَمنُوا ال تَتَّخِ 
ْن  أَْوِلیَاُء بَْعٍض َومَ َوالنََّصاَرى أَْوِلیَاَء بَْعُضُھمْ 

ُھمْ یَتََولَُّھْم ِمْنُكْم فَِإنَّھُ ِمنْ 
• Larangan keras menjadi mereka sebagai

PEMIMPIN (5:51) karena
• Sebagian mereka saling menolong dengan

sebagian lainnya (8:72)
• Kalau kita menjadikan mereka sebagai

pemimpin, maka kita termasuk mereka



Saling bekerja sama
• بَْعُضُھْم أَْوِلیَاُء بَْعٍض  8:73 ,5:51 orang-orang 

kafir itu saling bekerja sama terutama
saat menghadapi umat Islam

• Maka dikatakan bahwa

اَْلُكْفُر ِملَّةٌ َواِحَدةٌ 
Kekafiran itu satu agama



Hakikatnya mereka pecah
• Meski mereka kelihatan bersatu, 

sesungguhnya antar-mereka sendiri
saling berseteru (59:14)

تَّىُھْم َجِمیعًا َوقُلُوبُُھْم شَ بَأُْسُھْم بَْینَُھْم َشِدیٌد تَْحَسبُ 
Permusuhan antara sesama mereka adalah
sangat hebat. Kamu kira mereka itu bersatu

sedang hati mereka berpecah belah



Kita pun Mesti Bekerjasama
• 8:73 setelah Allah menceritakan

bagaimana kerja sama antar-kaum kuffar
ini, kemudian Allah mengancam orang-
orang beriman:

یرٌ ي اْألَْرِض َوفََساٌد َكبِ إِالَّ تَْفعَلُوهُ تَُكْن فِتْنَةٌ فِ 
Jika kamu (hai para muslimin) tidak

melaksanakan apa yang telah diperintahkan
Allah itu, niscaya akan terjadi kekacauan di 

muka bumi dan kerusakan yang besar.



DAMPAK GF
• Diliputi kehinaan ( ُّالذُّل)
• Dikendalikan ( ُالتَّْبِعیَّة)
• Mendapat laknat Allah ( ُاللَّْعنَة)
• Meleleh (mencair), tidak solid ( ُالذََّوبَان)
• Kemusyrikan  ( ُْرك (الّشِ
• Bara’ dari Allah  ( ِبََراَءةٌ ِمَن هللا)
• Kemurtadan ( ُدَّة (الّرِ
• Adzab di dunia dan akhirat ( ُالعَذَاب)



Rencana Allah Paling Baik
 ُ ُ َو�َّ  َخْیُر اْلَماِكِرینَ َویَْمُكُروَن َویَْمُكُر �َّ

Mereka berrencana, Allah pun berrencana. Dan 
Allah sebaik-baik perrencana (8:30)

 ِ ُ یُِریُدوَن أَْن یُْطِفئُوا نُوَر �َّ  إِال بِأَْفَواِھِھْم َویَأْبَى �َّ
فُِرونَ أَْن یُتِمَّ نُوَرهُ َولَْو َكِرَه اْلَكا

Mereka berkehendak memadamkan cahaya
(agama) Allah dengan mulut (ucapan-ucapan) 
mereka, dan Allah tidak menghendaki selain

menyempurnakan cahaya-Nya, walaupun orang-
orang yang kafir tidak menyukai (9:33)
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