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Ta’rief Ghazwul Fikri:

•Usaha-usaha terorganisir
yang dilakukan oleh kelompok
mapan terhadap kelompok
lemah dengan tujuan
merubah kepribadian agar 
mengikutinya.



Ghazwul Fikri dalam Perspektif
Wahyu:
• Ghazwul Fikri merupakan usaha tersembunyi
dalam menyimpangkan manusia dari jalan Allah 
demi meraih kesenangan hawa nafsu. (QS. 
Ibrahim/14: 3)

• Ghazwul Fikri merupakan makar (tipu daya) yang 
diserukan orang-orang kafir dan muthrafin secara
nyata. (QS. Saba’/34: 32-34)

• Ghazwu Fikri merupakan bentuk perubahan
terhadap warna Al-Islam setelah Allah memberikan
warna dengan Shibghatullah-Nya. (QS. Al-
Baqarah/2: 138)



Arus-arus Ghazwul Fikri:

•Tasykik (Pendangkalan dengan
jalan menanamkan keragu-
raguan)

•Tasywiyyah (Menjelek-jelekan)

•Tadzwib (Penetrasi Budaya)

•Taghrib (Pembaratan)



Thariqah (Metodologi) Ahdaaful Harakah

(Tujuan gerakan)

Alamat

(Tanda-tandakorban)

Atsar

(Akibat yang timbul)

Tasykik (Pendangkalan

dengan jalan

menanamkan keragu-

raguan)

Hilangnya jati diri

(Za’za’atuts tsiqqah)

Berlaku netral

(Ilhaadiyyah)

Timbulnya Keraguan

(Irtiyaabiyyah)

Konflik pemikiran

(Ash-Shiraaul fikri)

Tasywiyyah

(Menjelek-jelekan)

Tertanamnyarasa minder

(‘Uqdatun nafs)

Bangga terhadap yang lain

(musuh)

(Al-Isti’jaabu ilal ghair)

Mencela pribadi tanpa

berusahamemulihkannya

(Al-khauful wahmi)

Kegoncanganmental

(Al-Khalalil ‘aqli)

Tadzwieb

(Penetrasi Budaya)

Larut dalam peradaban dan

pemikiran

(Al-imtjahul fikri wa ats-

tsaqafi)

Kepribadian yang mengekor

(Al-imma’ah)

Terjadinya pencampuran

budaya

(Al-Indimaajiyyah)

Serba boleh

(Al-Ibaahiyyah)

Taghrieb

(Pembaratan)

Goncangnya jiwa

(Al-Inhiraaf as-suluki)

• Hilangnya nilai hidup

keseimbangan

(Al-Izaalatu fil qiyami

wa al-mawaazin)

• Keluar dari tata nilai

(Asy-Syudzuudziyyah)

Beriskap apriori

(Al-Faudhawiyyah)



: ذ؟ قالوِمن قلٍَّة نحن يومئ: فقال قائل. تداعى عليكم، كما تداعى األكلة إلى قصعتها
كم بل أنتم يومئٍذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السَّيل، ولينزعنَّ هللا ِمن صد ِ ور عدو 

ا الَوْهن؟ يا رسول هللا، وم: فقال قائل. المهابة منكم، وليقذفنَّ هللا في قلوبكم الَوَهن
رواه أحمد و ابو داود عن ثوبان《حبُّ الدُّنيا، وكراهية الموت: قال

“Nyaris sudah umat selain Islam berkumpul (bersekongkol) menghadapi
kalian sebagaimana berkumpulnya orang-orang yang lapar menghadapi
hidangan yang tersedia.” Lalu bertanya seseorang, “Apakah kami pada
saat itu sedikit?” Beliau menjawab, “Tidak, bahkan kalian pada saat itu
banyak, akan tetapi kalian itu kumpulan bagaikan buih banjir, dan Allah 
akan menghilangkan dari diri musuh-musuh kalian rasa takut terhadap
kalian dan menimpakan ke dalam hati-hati kalian penyakit wahn
(kelemahan).” Maka seseorang bertanya, “Wahai Rasulullah, apakah
wahn itu?”. Kata beliau, “Cinta dunia dan takut mati.”



Isyarat Kenabian terkait Ghazwul Fikri

عَةً ، تَقُولُوَن 》 ْن َن النَّاُس أَْحَسنَّا ، َوإِ إِْن أَْحسَ : ََل تَُكونُوا إِمَّ
ُكْم ، إِْن أَْحَسَن النَّاُس أَنْ َظلَُموا َظلَْمنَا ، َولَِكْن َوِط نُوا أَْنفُسَ 
واه الترمذي عن ر《تُْحِسنُوا ، َوإِْن أََساُءوا فَََل تَْظِلُموا

حذيفة

“Janganlah kalian menjadi orang yang suka ikut-ikutan, yang 
berkata, “Jika orang-orang baik, maka kami juga akan berbuat
baik. Dan jika mereka berbuat zhalim, maka kami juga akan
berbuat zhalim.” Akan tetapi mantapkanlah hati kalian, jika
manusia berbuat baik kalian juga berbuat baik, namun jika
mereka berlaku buruk, janganlah kalian berbuat zhalim.”



Kesimpulan dan Solusi
Menghadapi Ghazwul Fikri
• Secara naratif dapat disimpulkan bahwa tujan terakhir dari rumusan

Ghazwul Fikri adalah membentuk manusia yang tidak berorientasi
kepada konsep rabbani (tatanan kehidupan berdasarkan Rabbnya)

• Di antara contoh usaha mereka dalam menjalankan misi Ghazwul
Fikri, salah satunya uji coba Samuel Zwimmer (seorang kolonialis salibis) 
yang ditugaskan merubah kepribadian para pemuda Yerussalem agar tidak
mengenal Tuhannya dan lain-lain.

• Makar tersebut akan menjadi sia-sia apabila setiap pribadi Muslim dapat
membekali diri dengan:

a. Mengokohkan Iman

b. Menjalankan Ketaqwaan

c. Melakukan Islamisasi Kehidupan (Islaamiyatul Hayat)


