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AIi{AIIiIDUU!.IAH, syukur kita panjatkan kehadiratAllah swt. Salawat
dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada aswatun hasanah kita,
Rasulullah saw dan segenap pengikutnya, hingga Hari Akhir kelak.

Simh NaQaytbah merupakan sebuah kajian yang sangat menarik
untuk dicermati. Sehingga menyebabkan kami tertarik untuk menerbitkan
kembali buku yang pernah kami terbitkan sebelumnya.

Buku yang ada di hadapan Anda sekarang ini -untuk memenuhi
keinginan pembaca- adalah gabungan buku j ilid 1., 2 dan 3 sirak li ab nwiy u k
karangan Dr. Sa'id Ramadhan al-Buthi.

Kami berharap penerbitan buku ini dapat memberikan manfaat
tersendiri -khususnya pengetahuan tentang sejarah manusiaJerbaik- untuk
para pembaca.

Bagian demi bagian dalam buku ini -walaupun krdrang sempurna-
mencoba untuk mengupas secara tuntas hampir semu\ siii kehidupan
Rasulullah dan para sahabatnya. \

Bagi para pembacayang menghendaki contoh terbaik untuk 'rnernbu-
mikan' ajaran Islam, hendaknya menyimak dengan cermat kata demi kata
dalam buku ini; mudah-mudahan para pembaca dapat menemukan
j awabannya -walaupun tn.qggkin kurang sempurna.

Terakhir, mudah-mqdahan buku ini dapat menambah wawasan kita
tentang Islam. Wallahu a'bim.

Jakarta, 27 Aprrl1999

Robbani Press
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Pentingnya Sirah NabawiYah
untuk Memahami lslam

IUJUAN mengkaji Sirah Nabau;iyqh bukan sekadar untuk
mengetahui peristiwa-peristiwa sejarah yang melg-ungkapakan
kisali-kisah dan kasus yang menarik. Karena itu, tidak sepatutnya
kita menganggap kajiali fiqh Sirah Na-bqwiyah termasuk kai[n-991p-
rah, sebalairiinb kajian tentang sejarahhidup salah seorang khalifah,
atau sesuatu period-e sejarah yang telah silam.

Tuiuan mengkaji Sirah Nabawiyah ialah agar setiap Muslim
mempeloleh gambaran tentang hakikat Islam secara paripurna,
y"rrgi"r""t-i]tt di dalam kehidu-pan Nabi saw, sesudah ii dipahami
"r"""".u konsepsional sebagai priniip, kajdah dan hukum ' SirahNaba-
*iyah hanya merupakan 

"puyu fplikgtif yang bertujuan memPerjelap
hikikat Iilam seCara utuh dalam keteladanannya yang tertinggi,
Muhammad saw.

Bila kita rinci, maka dapat dibatasi dalam beberapa sasaran
berikut ini :

1. Memahami priba$(kenabian Rasulullah saw melalui celah-
celah kehiduiran danlcsndisi-kondisi yang-pe-rnalr dihadapinya,
untuk meneg-askanbahwa Rasulullah saw bukan hanya se-orang
yang terkenil genial diantara kaumnya, te'tap-i sebelum itu beliau
idalah seorang Rasul yang didukung oleh Allah dengan wahyu
dan taufiq dari-Nya.

2. Agarmanusiamendapatkan gambaranal-Matsalal-A'la menyangkut
se.-luruh aspek kehidupan yang utama gqtu! dijadikan undang-
undang din pedoman kehidupal. Jida\ diragukan lagi beta-
papun menusra mencari matsaTa'la (tipe ideal) mengenai salah
satu aspek kehidupan, dia pasti akan mendapatkan di dalam
kehidupan Rasulullah saw secara jelas dan semPurna. Karena
itu, Allih menjadikannya qudwahbagi seluruh manusia.

Sirah Nabawiyah: Analisis'Ilmiah Minhajiah



Firman Allah:

.f ttq\rbr.
" Sesungguhnya telnh ada pada (diri) Rnsulullah itu suri teladan
yang baik bagimu.... " (al-lthzab: 2l)

3. Agar manusia mendapatkan, dalam mengkaji Siraft Rasulullah
ini, sesuatu yang dapat membantunya untuk memahami kitab
Allah dan semangat tujuannya. Sebab, banyak ayat-ayat al-Qur'an
yang baru bisa ditafsirkan dan dijelaskan maksudnya melalui
peristiwa-peristiwa yang pernah dihadapi Rasulullah saw dan
disikapinya.

4. Melalui kajian SirahRasulullah saw ini seorang Muslim dapat
mengumpulkan sekian banyak *aqafah dan pengetahuan Islam
yang benar, baik menyangkut aqidah, hukum ataupun akhlak.
Sebab, tak diragukan lagi bahwa kehidupan Rasulullah saw
merupakan gambaran yang konkret dari sejumlah prinsip dan
hukum Islam.

5. Agar setiap pembina dan da'i Islam memiliki arrtoh hifup me-
nyangkut c ara-carapembinaan dan da'wah. Adalah Rasulullah
saw seorang da'i, pemberi nasehat dan pembina yang baik, yang
tidak segan-segan mencari c:rra-cara pembinaan dan pendidikan
terbaik selama beberapa periode da'wahnya
Di antara hal terpenting yang menjadikan Srraft Rasulullah saw

cukup memenuhi semua sasaranini ialah, bahwa seluruh kehiduparr
beliau mencakup seluruh aspek sosial dan kemanusiaan yagg ada
pada malusia, baik sebagai pribadi ataupun anggota mas{arakat
yang aktif.

Kehidupan Rasulullah saw memberikan kepada kita c\toh-
contoh mulia, baik sebagai pemuda Islam yang lurus perilakunya
dan terpercaya di antara kaum danjuga kerabatnya, ataupun sebagai
da'ikepada Allah denganhifurah dan nasehatyangbaik; yang menge-
rahkan segala kemampuan untuk menyampaikan isalahnya. Juga
sebagai kepala negara yang qrengatur segala urusan dengan cerdas
dan bijaksana, sebagai suami-ieladan dan seorang ayah yang penuh
kasih iayang, sebagai panghrna perang yang mahi4, sebagai nega-
rawan yang pandai dan juju4, dan sebagai Muslim secara keseluruhan
(hatrah) yang dapat melaktrkan secara imbang antara kewajiban
beribadah kepaila Allah dan bergaul dengan keluarga dan saha-
batnya dengan baik.

Maka kajian Sirah Nabawiyaft tidak lain hanya menampakkan
aspek-aspek kemanusiaan ini secara keseluruhan, yang tercermin
dalam suri teladan yang paling sempurna dan terbaik.r

4 Fiqhus Sirah: Dirasat Minhajiah'Ilmiyah



Sumber-sumber Sirah NabawiYah

SECARA umum dapat-disebutkln disini bahwa sumber dan

.oink-u-n|}oo2 llaUawliin "d" 
tig", yaitu: Kitab All^h, Sunttah Naba'

wiyah yang shahih, dan kitab-kitab Sirah'

PERTAMA: KITABULTAH (AL.QUR,AN)--ritauAllahmerupakanrujukanpertama.unt'ukmemahami

sifariifat-umum d;i"it"h o.i aqt inengenal, ta,hap11-9l13nan

;;;;ilsirah-nvaiie*"tilini.IamengemukakansirahNaba-
;;;;i-d;;u" t""""gg"na[an sal.ah satu dari dtauslub:

putama,rn"rrg"";rrkukan sebagian-kejadian dari kehidup* qT
Sirai-nva.Sipeni ivat-ayat yang m-njelaskan tentang perang tsagar'

ilffi;:i;'fi ;;[A &;- ri*iii", "J13 avat-avat vang men gis ahkan

p;;k"il;;d"tr!"tt zainabbinti JahsY' \

Ikdua, *""gotnu"l",i 
-f"t"t-ttq"t 

dan peristiwa$eristiwa
.r"rn i".luli, |,,dk ;""ju*.U *""aah-masalah yang timbul, atalrt#;fd;iffi1il;;;;f;'[ i;"e b"t"'n ielas' atau untuk menarik

nerhatian kaum irfiifi"kefrada peli;aran dan nasih?t yang

i"?r.?ili"'i g' iia"f"*"i". 
- 

s"tf, 
"u 

itri berkaitan de n gan salah satu

['ffi\"f *:#]ffi m'uir:i$lt*ruff ffi $:HHab};l
;;e; 6;;;t; urusa\ 

- 
serta aktivitasnYa''-" ilt pJ*Ui"utaan al-Qur'an tentang k":tPlllla itu hanya

lr:a#,fltilkll j"::mnu'ru;,"r,rru1;:ffi tf'i"#'lii

w*m"m,mtroqmmrm*m
terdahulu.

KEDUA: SUNNAH NABAWIYAH YANG SHAHIH
Yakni apa yang terkandung di dalam kitab-kitab para imam

Sirah Nabawiyah: Analisis 'nmiah Minhajiah 5



hadits yang_terkeryljgjyr dan amanah. Seperti kitab-kitab yang enam,
Muzaaththa' Iniam Malik, d,an Musnad Imam Ahmad. Sumbei kedua
ini lebih luas dan lebih rinci. Hanya saja belum tersusun secara urut
dan sistematis dalam memberikan gambaran kehidupan Rasulullah
saw sejak lahir hingga wafat. Hal ini disebabkan oleh dua hal : .

. ,Pertqma, seba-gian besar kitab-kitab ini disusun hadits-haditsnya
berdasarkan bab-bab Fiqh, atau sesuai dengan satuan pembahasin
yangberkaitan dengan syari'at Islam. oleh [arena itu, hadits-hadits
yang berkaitan dengan simh-nyayang menjelaskan bagian dari kehi-
dupannya terdapat pada berbagai tempat di antara semua bab yang
aoa.

Kedua,para imam hadits, khususnya penghimpu nal-Kutub as-
sittah, ketika menghimpun hadits-hadits R'asul-ullah saw tidak men-
catat riwayatsirah-nya secara terpisah, tetapi hanya mencatat dalil-
dalil syari'ah secara 

-umum 
yang-diperlukan

' Di antara keistimewaan sumberkedua ini ialah bahwa sebagian
besar, isinya diliwayatkan dengan- sanad shahih yang bersamb"ung
kepada Rasulullah saw, atau.kebada para sahabalyaig merupakai
sumber hhabar manq.ul,.kendatipul-Anda temukan pila bebe.apa
riwayat dha'if yang tidak bisa dijadikan hujjah. .

KETIGA: KITAB.KITAB SIRAH
' IGjia.n-kajian sirah di masa lalu diambil danriznayat-riuayat pada

masa sahabalyang disampaikan secara turun-temurun tanpa ida yang
geryngrhali$n untt'\ menyusun atau menghimpunnya dahm suatu

Fg!: \:ldatipun X$q\ ada beberapq opng.ya+g rnemperlptikan
secara khusus Szraft Nabi saw der,rgan rincian--rinciinnya. i

Baru pada generasinbi'in, Sirah Rasulullah saw diterima
penuh perhatian. Banyak di antara mereka yang mulai mr
data tentang sirah Nahautiyah yang didapatkin diri lemba.uti-i.*-
baran kertas, Di antara nierqka iilah U^rwah bin Zubair yang me-
,"ingf4,p.g4q Ltt'"1s? gljriyqh, Ab-a.n.bin Utsman (105 H), Syuiahbil
!i1Sa'd (123 H), Wahab bin Munabbih (110 H), dan Ibnu Syrhab az-
Zuhri (wafat tahun 124 [tr].-
. . . Akpr tetapi, semua y"tlg p.5nuh mereka tulis ini sudah lenyap,

tidak ada ylng tersi-sa kecuali beberapa bagian yang sempat diriwi-
ya$an gleh ITu- ath-Thabari. Ada yarig meneatakanJbahwa sebagian
tulisan wahab bin Munabbih sampai sekarang riasih tersimpan di He"idel
Berg, Jerman.

Kemudian munc-ul generasi penyusun Sirah b erikutnya. Tokoh
generasi ini ialah-Muhammad bin Ishaq (152 H). Lalu disusul oleh
generasi sesudahnya dengan tokohnya al-Waqidi (203 H) dan
Muhammad bin Sa'd, Penyusun Kitab aih-Thabaqaial-Ifubra(lj0 H).

_ 
Para ulama sepa\at, bahwa apa yang ditulis oleh Muhammad

bin Ishaq merupakah data paling terpeicar tentang sirahNabazriyai

6 Fiqhus Sirah: Dirasat Minhajiah 'Ilmiyah



(oada masa itu).1) Tetapi sangat disayangkan, bahwa kitabnya, a/-
iilaghazi, ter,masuk kitab yang musnah pada masa itu' 

.

Tetapi, alhamdulillalr, sesudah Muhammad bin Ishaq muncul
Abu Muhammad Abdul Malik yang terkenal dengan lbnuHisyam.
Ia meriwavatkan Sirah tersebui dengan berbagai penyempurnaan,
,"t""guh a'bad sesudah penyusunan-kitab Ibnu Ishaq tersebrit.

fitub Sirah Nabawivoh vang dinisbatkan kepada Ibnu Hisyam
yang ada sekarang ini hlnya merupakan duplikat dariMaghazi-nya
Ibnu Ishaq

Ibnu Khalikan berkata: Ibnu Hisyam adalah orang yang meng-
himoun Sirah Rasulullah saw dari at-lvlaghazi dan as-sinr karangan
iU".l iifruq. Ia telah menyempurnakan?an meringkasnya. Kitab
inilah yang ada sekarang dan yang terkenal dengan Sirah lbnu
Hisyam.2l

Selanjutnya, lahirlah kitab-kitab Simh Nabawiyah' Sebagiannya
menyaj ikan r"iuru menyeluruh,^tgtapi ad a pula yang mempi:rh atikan
sesi-iesi tertentu, seperti al-Asfahani di dalam kitabnya Dala'il an-

NiUuuioan, Tirmidzi di dalam kitabnyaasy-Syama'il, dan Ibnu Qayyim
al-Jauziyah di dalam kitabnya Zaadul Ma'ad-t

(

\

Fihuttuli.u'.'IbnuSayyidan-Nasdidalammuqaddimahkitabnya,Uyunal.AtsarfiTatsiq
Ibnu Ishaq wad-Difa Anhu.

21 lVafayat ai-A'yan, 1129, terbitan Maimanah.

Sirah Nabawiyah: Analisis 'Ilmiah Minhajiah



Rahasia Dipilihny a lazirah
Arabia sebagai Tempat Kelahiran
dan Pertumbuhan lslam

$e AetUM membahas S#a/z Rasulullah saw dan berbicara tentang
jazirah Arabia, tempat yang dipilih Allah sebagai tempat kelahiran
dan pertumbuhannya, terlebih dahulu kita harus menjelaskanhihmah
Ilahiyah yang menentukan bi'tsah Rasulullah saw di bagian dunia ini,
dan pertumbuhan da'wah Islam di tangan bangsa Arab sebelum
bangsa lainnya.

Untuk menjelaskan hal ini, pertama, kita harus mengetahui
karakteristik bangsa Arab dan tabiat mereka sebelum Islam, juga
menggambarkan letak geografis tempat mereka hidup dan posisinya
di antara negara-negara di sekitarnya. Sebaliknya, [<ita luga harus
menggambarkan kondisi peradaban dan kebudayaan umat-um atlain z-
padiwaktu itu, seperti Persia, Romawi, Yunanidan India. (

Kita mulai, pertama, menyajikan secara singkatkondisi umat-
umat yang hidup di sekitar j azirah Arab sebelum Islam.

Pada waktu itu, dunia dikuasai oleh dua negara adidaya: Per-
sia dan Romawi, kemudia6menyusul India dan Yunani.

Persia adalah ladang srrbrirberbagai khayalan (khurafat) keaga-
maan dan filosofis yang salihg bertentangan. Di antaranya adalah
Zoroaster yang dianut;leh ka-um pengua-sa. Di antara faisafahnya
ialah, mengutamakan perkawinan seseorang dengan ibunya, anik
perempuannya atau saudaranya. SehinggaYazdasir II yang meme-
rintah pada pertengahan abad kelima Masehi mengawini anak
perempuannya. Belum lagi penyimpangan-penyimpangan akhlak
yang beraneka ragam sehingga tidak bisa disebutkan dfsini.

Di Persia, juga terdapatajaranMazdahiayang, menurut Imam
Syahrustani, didasarkan pada filsafat lain, yaitu menghalalkan
wanita, membolehkan harta dan menjadikan manusia sebagai

Fiqhus Sirah: Dirasat Minhajiah'Ilmiyah



serikat seperti perserikatan mereka dalam masalah air, api dan
rumput. Ajaran-ini memperoleh sambutan luas dari kaum pengum-
bar hawa nafsu.s)

Sedangkan Romawi telah dikuasai sepenuhnya oleh semangat
kolonialisme. Negeri ini terlibat pertentangan agama, antara Romawi
di satu pihak dan Nasrani di lain pihak. Negeri ini mengandalkan
kek-uatan militer dan ambisi kolonialnya dalam melakukan
petualangan(naiJ) demi mengembangkan aga_ma Kristen, dan mem-
permainkannya sesuai dengan keinginan hawa nafsirnya yang
serakah.

Negara ini, pada waktu yang sama tak kalah bejatnya dari Per-
sia. Kehidupan nista, kebejatan moral dan pemerasan ekonomi telah
menyebar ke seluruh penjuru negeri, akibat melimpahnya penghasilan
dan menumpuknya pajak.

Akan halnyaYunani, maka negeri ini sedang tenggelam dalam
lautan khurafat dan mitos-mitos verbal yang tidak pernah membe-
rinya manfaat.

Demikian pula India, sebagaimana dikatakan oleh ustadz Abul
Hasan an-Nadawi, telah disepakati oleh para penulis sejarahnya,
bahwa negeri ini sedang berada pada puncak kebejatan dari segi
agama, akhlak ataupun sosial. Masa tersebut bermula seiak awal

nl seoang Deraoa paoa puncaK KeDeJa[an qarr segr
ataupun sosial. Masa tersebut bermula sejak awalagama, akhlak ataupun sosial. Masa tersebut bermula sejak awal

abad keenam Masehi. India bersanoa negara tetangganya berandil

3) AI-Milal wan-N*a/, Syahrustany, II/86-87.
4) Madza Klrusvul-Alam bi Inhithath al-Muslimin, Abul-Hasan an-Nadawi, hal. 28.

Sirah Nabawiyah: Analisis 'Ilmiah Minhajiah

dalam kemerosotan moral dan sosial...'a)-
Di samping itu harus diketahui, bahwa ada satu hal yang

menjadi sebab utama terjadinya kemerosotan, keguncangan dan
kenestapaan pada umat-umat tersebut, yaitu peradaban dan
kebudayaan yang didasarkan pada nilai-nilai materialistik semata,
tanpa ada nilai-nilai moral yang mengarahkan peradaban dan
kebudayaan tersebut ke jalan yang benar. Akan halnya peradaba4-
berikut'segala implikaridutr fenimpilannya, tidak iairi hanyaldt
merupakan sarana dan instrumen. Jika pemegang sarana dan
instrumen tidak memiliki pemikiran dan nilai-nilai moral yang
benal maka peradaban yang ada di tangan mereka akan berubah
menjadi alat kesengsaraan dan kehancuran. Tetapi, jika pemegang
memiliki pemikiran ya'G$enar yang hanya bisa diperoleh melalui
wahyu Ilahi, maka seltrryh nilai peradaban dan kebudayaan akan
menjadi .sarana yang baik bagi kebudayaan yang bahagia penuh
dengan rahmat di segala bidang.

Sementara itu, di jazirah Arabia, bangsa Arab hidup dengan
tenang, jauh dari bentuk keguncangan tersebut. Mereka tidak
memiliki kemewahan dan peradaban Persia, yang memungkinkan
mereka kreatif dan pandai menciptakan kemerosotan-kemerosotan,
filsafat keserbabolehan dan kebejatan moral yang dikemas dalam
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bentuk agama. 
" 
Mereka juga tidak memiliki kekuatan militer Romawi,

yung m;.tdorong mer'ek-a melakukan ekspansi ke negara-negar
ietaigga. Merekitidak memiliki kemegahan filosofis dan dialektika
yunaili yang menjerat mereka menjad-i mangsa mitos dankhurafat'

Karakteristik mereka seperti bahan bahu yang belum diolah
dengan bahan lain; masih m-enampakkan fitrah kemanusian dan
k"i"1id"*ngan yang sehat dan kuat, serta celderung kepada kema-
nusian yang muiia, seperti setia, penolong, dermawan, rasa harga
diri dan kesucian.

Hanya saja, mereka tidak memiliki ma'rifat (pengetahu-an) Van-g
akan mengungkapkan jalan ke arah itu. Karena mereka hidup di
dalam kegela an, kebodohan dan alam fitrah y?ttg pertama.
Akibatnya, mereka sesat jalan, ddak menemukan nilai-nilai kema-
nusiaan tersebut.

Kemudian mereka membunuh anak dengan dalih kemuliaan
dan kesuciaan; memusnahkan harta kekayaan dengan alasan
kedermawanan; dan membangkitkan peperangan di antara mereka
dengan alasan harga diri dan kepahlawanan.

Kondisi inilah yang diungkapkan oleh Allah dengan dhalal
ketika mensifati dengan firman-Nya:

, ) r A r i/ r ;. o' -ail^iof,ri\ 5;5 in/-4fiyi
" Dan sesungguhnya hamu sebelum itu benarbenar tennasuh or-
ang-orang yang sesat". (al-Baqarah: 198)

Suatu sa/ct, apabila dinisbatkan kepada kondisi umat-umat lain
pada waktuitu, l6bih banyak menujukkan kepada i'tidzar (e-xcuse)

daripada kecaman, celaan dan hinaankepada mereka. Ini dikare-
nakan umat-umat lain tersebut melakukan penyimPangan-penyim-
pangan terbesar dengan "bimbingan" sorot peradqbqn, pengetahuan
dan-kebudayaan. Mereka terj ere mbab ke_dalam kubang kerus akan
dengan pen-uh kesadaran, perencanaan dan pemikiran.
. Di samping itu, j4zirah Arab secara geografis terletak di antara
umat-umat yang sedarig.,{ilanda pergolakan.

Bila diperhatikan sdkbrqng, seperti dikatakan oleh Utadz
Muhammad-Mubarak, maka akan diketahui betapa jazirah Arab
terletak di antara dua peradaban. Penama, peradaban barat mate-
rialistis yang telah menyajikan suatu bentuk kemanusiaa-n yang tidak
utuh. I{edui, peradabah 

-spiritual 
penuh dengan khayalan di ujung

timu4 seperti umat-umatyang hidup di India, Cina, dan sekitarnya.s'
Jika telah kita ketahui kondisi bangsa Arab di jazirah Arab

sebelum Islam dan kondisi umat-umat lain disekitarnya, maka

5) Al-Utttnnh al-Arabiyah Fi Ma'mhati Tbliqiq adz'Dzat,hall47.
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dengan mudah kita dapat menjelaskan hikmah llahiyah yang telah
berkenan menentukan jazirah Arabia sebagai tempat kelahiran
Rasulullah saw dan kerasulannya, dan mengapabangsaArab ditunjuk
sebagi generasi perintis yang membawa cahaya da'wah kepada dunia
menuju agama Islamyang memerintahkan seluruh manusia di dunia
ini agar menyembah Allah semata.

Jadi bukan seperti dikatakan oleh sebagian orang yang karena
memiliki agama bathil dan peradaban palsu, sulit diluruskan dan
diharapkan oleh sebab. kebanggaan mereka terhadap kerusakan
yang mereka lakukan, dan anggapan mereka sebagai sesuatu yang
benar. Sedangkan orang-orang yang masih hidup "di masa penca-
rian", mereka tidak akan mengingkari kebodohannya dan tidak akan
membanggakan peradaban dan kebudayaan yang tidak dimilikinya.

Dengan demikian, mereka lebih mudah disembuhkan dan diarah-
kan. Kami tegaskan, bukan hanya ini semata yang menjadi sebab
utamanya, karena analisis seperti ini akan berlaku bagi orang yang
kemampuannya terbatas dan orang yang memiliki potensi.

Analisis seperti tersebut di atas membedakan antara yang mudah
dan yang sulit, kemudian diutamakan yang pertama dan dihindari
yang kedua, karena ingin menujujalan kemudahan dan tidak menyukai
kesulitan.

Jika Allah menghendaki terbitnya da'wah Islam ini dari suatu
tempat, yaitu Persia, Romawi atau India, niscaya untuk keberhasilan
da'wah ini Allah swt. mempersiapkan berbagai prasarana di negeri
tersebut, sebagaimana Dia mempersiapkannya di jazirah Arabia.
Dan Allah tidak akan pernah kesulitan untuk melakukannya, karena
Dia Pencipta segala sesuatu, Pencipta segala sarana termasuk sebab.

Tetapi, hikmah pilihan ini sama dengan hihmah dijadikannya
Rasulullah seorang ummi, tidak bisa menulis dengan tangan kanary-
nya, menurut istilah Allah, dan tidak pula membaca, agar manup'ra
tidak ragu terhadap kenabianny4, dan agar mereka tidak memiiliki
banyak sebab keraguan terhadap kebenaran da'wahnya

Adalah termasqk kesempurnaan" hihrnah llahiyah , jika bi'ah (ling-
kungan) tempat diutusqga Rasulullah, ddadikan juga sebag ai bi'ah
ummiyah (lingkungan yartd ummi), bila dibandingkan dengan umat-
umat lain yang ada disekitarnya; yakni tidak terjangkau sama sekali
oleh peradaban-peradaban tetanggannya. Demikian pula sistem
pemikirannya, tidak tersentuh sama sekali oleh filsafat-filsafat
membingungkan yang ada di sekitarnya.

Seperti halnya akan timbul keraguan di dada manusia apabila
mereka melihat Nabi saw seorang terpelajar dan pandai bergaul
dengan kitab-kitab, sejarah umat-umat terdahulu, dan semua per-
adaban negara-negara di sekitarnya. Dan dikhawatirkan pula akan
timbul keraguan di dada manusia manakala melihat munculnya
da'wah Islamiyah di antara 2 (dua) umatyang memiliki peradaban
budaya flan sejarah, seperti negara Persia, Yunani atau Romawi.
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Sebab, orang yang ragu dan menolak mungkin akan menuduh
da'wah Islam sebagai mata rantai pengalaman budaya dan pemi-
kiran-pemikiran filosofis yang akhirnya melahirkan peradaban yang
unik dan perundang-undangan yang sempurna.

Al-Qur'an telah menjelaskan ftlAmah irrd dengan ungkapan yang
jelas. Firman Allah:

xt-{t2i$;ljr;i;;jp$r-'$SiA$i.,?irtl
';Snij'@it;iz4:6a+tt;ig,;;tE4;

, r *A..l1E-s, N.l-j7ti)
"Dialah yang nxengutus hepada haum yang urnmi seorang Rasul
diantara mereha, yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada
mereha, mensucikan mereha dan mereha dinjar ahan kitab dan
hihmah. Dan sesungguhnya mereha sebe lumnya bennr-benar dalam
hesesatan yang nyata. " (al-Jumu'ah Z)

Allah telah menghendaki Rasul-Nya seorang yang ummi dan
kaum dimana Rasul ini diutus juga kaum secara mayoritas ummi,
agar muJizat kenabian dan syari'at Islamiyah menjadijelas di dalam
pikiran, tidak ada pembauran di antara da'wah Islam dengan da'wah-
da'wah manusia yang bermacam-macam. Ini, sebagaimana nampak
jelas, merupakan rahmat yang besar bagi hamba-Nya.

Selain itu ada pula hihmah-hikmah yang tidak tersembunyi bagi
orang yang mencarinya, antara lain:
l. Sebagaimana telah diketahui, Allah menjadikanBaitul-Hararn

sebagai tempat berhumpul bagi manusia dan tempat yang arnan (QS
2: 125), dan rumah yang pertama knli dibangtn bagi manu.ya untuk
beribadah dan menegakkan syi'ar-syi'ar agama. Allah juga telah
menjadikan da'wah Bapak para Nabi, ISrahim as, di l-embah
tersebut. Maka semua itu merupakan kelaziman dan kesem-
purnaan, jika lem@h yang diberkahi ini juga menjadi tempat lahir-
nya da'wah Islam ya.ng notabene, adalah millah Ibrahim, dan
menjadi tempat diutus ddn'lahirnya pamungkas para Nabi. Bagai-
mana tidak, sedangkan-dia termasuk keturunan Ibrahim as.

2. Secara geografis, jazirahArabia sangat kondusif untuk meng-
emban tugas da'wah seperti ini. Karena jazirah ini terletak,
sebagai telah kami sebutkan, di bagian tengah umat-umat yang
ada di sekitarnya. Posisi geografis ini akan menjadikan penyebaran
da'wah Islam ke semua bangsa dan negara di sekitarnya
berjalan dengan gampang dan lancar. Bila kita perhatikan
kernbali sejaph da'wah Islam.pada permulaan Islam dan pada
mdsa pemerintahan para khalifuh yang terpimpin, niscaya kita
akan mengakui kebenaran hal ini.

3. Sudah menjadi kebijaksanaan Allah untuk menjadikan bahasa
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Arab sebasai bahasa da'wah Islam, dan media langsung.untuk

-.""ri"-Zl*an lfu6m Allnh danpenyampaiannya kepada kita.

iii;ti;il;ji [ui"[t"ristik semuabahasa, lalu kila bandingkan
;;;;;;;iut" a".tg"n lainnya, niscaya akan kita temukan
b;h*; 6;ffi; A;"b binyak memiliki k istimewaan v.ang tidak
dimiliki oleh bahasa lainnya. Maka, sudah sepatutnyaJfta banasa

er"U Ji:"iit,u"E"ti"ru pdrtama bagi kaum Muslimin di seluruh
penjuru dunia.r

:i ij..i:

, jl:!.

?

I
t

I

Sirah Nabawiyah: Analisis Tlmiah Minhajiah 13



Muhammad saw Penutup Para
Nabi, dan Hubungan Da'wahnya
dengan Da'wah-da'wah Samawiyah
Terdahulu

) Uili\MI\i\D saw adalah penutup para nabi.Tidak ada nabi
sesudahnya. Ini telah disepakatioleh kaum Muslim dan merupakan
salah satu "aksioma" Islam.

Sabda Nabi saw:

'^{vgv*{d,*1gsgg.b"_\#<J\ip;'#
J-eft:E',VrrS,yIEstSb#t*$.lfiJ'fs
'-):1!L?$.4;rrt-aj:{i,i5J{*i;*-o6k
. (u -ht, i* ;i> .'t_gfl,p6. 615'LtJr r:G'

'-'Pgrytmpamaanaku dengan Nabi sebelumhu ialah seperti seorang
lglqk! yqnS mernbdng44,sebuah bangunan, hemudiai ia mempei-
indah dan mempercaitik-bangunan tersebut, hecuali satu terhpat
batu bata di salah satu'sudutnya. Ketiha orang-orang mengitariiya,
ytereha hagum dan berhata, 'Amboi, jiha 6atu bata ini diletah-
han?'Ahulah batu bata itu, dan ahu adalah penutup para Nabi."
(HR. Bukhari dan Muslim)

. Hubung?n antara da'wah Nabi Muhammad saw dan da'wah para
Nabi terdahulu berialan atas prinsip ta'hid (penegasan) dan nimim
(penyempurnaan) s6bagaimani dise6utkan dilam "hadits di atas.

Da'wah para Nabi dr4asarkan pada dua asas. Pertama, aqid,ah.
Kedua, syari'at dan akhlak. Aqidah mereka sama; dari Nabi Adam
as sampai kepada penutup para Nabi (Muhammad saw). Essensi
aqidah mereka ialah iman kepada wahdaniyah Allah. Mensucikan
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;;;;;i.k L'""*"v. untuk mengimani perkara-terselu!' Masi5rg-

r"".fird a"ii *"otu datang seba-gai pernbenaran atas da'wah sebe-

ffiffi. s"b;s"i k;dftAhi^frriiot't'"ft Nabi sesudahnva. Demi'
kianlah hi'tsah -;;;f; ;;iine i.*buns-menvambung k'epadati;l'r[, b;'t frh -"i.f. ialing sambung-men-yambung k'epada
i*tft"""i t aum dan umat. Semrianya membawa hakekatyang dipe-berbasai kaum dan umat. Semuanya membawa hakekatyang CllPe-

rintahlan untuk menyampaikan kepada manusia, yaitu diinunah
iiiiit iina"& (tunduli patuh kepad-a Allah semata). Inilah vang
rintahi<an untuk menYamPaikan
litlahi wahdah (tunduk Patuh ke

yang dipe-
t diilhunah

dijelaskan Allah dengan firman-Nya :

stStcgfr 6S*3+#'6Afi 'nkT'&
1S'i-;L6J';r,;l*;6"9i'6rg14;$tu;

i tr t cQs " i5.'-4 . i€!f|t*

Allah dari segala perbuatan dan srfat yang tidak l"VuI !'3ei--\f.a1e"'i-"" t "rrid" Fiari Akhir, hisab,Neraka d.an Swrgb. Setiap NabiBerimankepada ll , Neraka ilan Syurgb. SetiaP Nabi

;;ikilf;ada manusia bihwi Allahfuahasatu; tiada sekutu bagi-
'NVa. padahal, masing-masing dari kedua Nabi ters-ebu.t sangat jujuq
Tiiak akan pernah blrkhianit tentang apa yang dikabarkannya.

" Dio telah mcn4tai' athan bagi hamu tefltang agama-apa. yang telah
diwasiathan- Nya kepadn Nufr , dary apa yang tglah !<ami.wah3ruhan
hepadannu, dait. apd yang telah l<ami wasiathan nepada-Ibrahbn
ULt" dai Isa. taitu: Iegakkan ag@rna, dan ianganlah hatnu
berpecah belah tentangnya. " (asy-Syura: 13)'

Tidak mungkinakan terjadi perbedaan aqidah diantara da'wah-
da'wah para Nibi, karena masaiah aqidah termasuk ihhbq (peng-

[.Uui"").]F""gkabaran tentang sesuatu tidak mungkin.akan berbeda
i"t"i" tlt" pjngkabar dengariyang lgln, jika kita-yakini.kebenaran
;i;b;;;;n'd ib"u*uttva. Titak-muiekin ieorang Nabi diutus untuk

-envamna-ikan kepada manusia bahwa Allah adalah salah seorang
a;;'y;; tigi tnn^attasuci Allah dari apa yqng mereka katakan)
6;ddd; aiii"i Nuui lain yang datang s6gudahnva, qntu\ menyaq-
;;ik;; [.""dr manusia Uitrwi Allah-Mahasatu; tiada sekutu bagi-

Dalam masalah svari'at, yaitu penentapan hukum yang Fnojg*
ttt" tt n-ui,ri ieh idup ad masvaiakat dan pr-ibadi, tel ah terj adi perb-e -

Ju"ti-""Vu"iku^t caiii:tl,arl jumlah a.nQr.a satu Nabi.dengan Nabi
.rans lainnv". ku."tta syari'if termasuk dalam kategori insya',bukpn
innF", r.liittggu berbeda dengan masalah aqidah. Selain itu,

"iit"*Ui"nitiiu*"tt dan perb6daan umat ataukaum akan berpe-
;;;;h t";ffi4;i perkembuheutt syari'at dan perbedaannya' Karena
;F#;;;;;ffi h;k; aifiiii'Lu" pada tuntunan kemaslahatan
[i'ffifii:"":i;;1Ti't.*. oi tut"p i"e bil*h ilti"p Nabi sebelum
n"r"t"ii.tr iaw adalah khusus^bafi umat tertenlu, bukan untuk
semua manusia. M;1.3 hu[um-huk"um syari'atnya hanya terbatas
pada umat tertentu, sesuai dengan kondisi umat.ters-ebut'

Musa as, misalnya diutus kepada Bani Isra'il. S-esuai dengan
kondisi Bani'Isra'il pada waktu iiu. Mereka memerlukan syari'at

15Sirah Nabawiyah: Analisis 'Ilmiah Minhqiiah



yang ketat yang seluruhnya didasarkan atas asas 'azimah, bukan
nthhslnh. setelah beberapa lkunrn waktu, diutuslah Nabi Isa as kepada
mereka d-engan membawa syari'at yang agak lo"gg"i Uij" a-iUr":
dingkan {_epgan syari'atyangdibawi ole-n naUi MusZ perhatikanlah
firman Allah melalui Isa as=yang ditqjukan kepada Bani Isra'il:

;,j]fstrtoe5€1dF;66tii

".=D9, (ahu danng kepadamu)-rygmbgna1han Thurat yang datang
sgpehmQ4 dan untuh ienghalalhan bagimu sebagiah ying telah
diharamhan untuhma.....'lali-Imran: 56)
Nabi Isa as menjelaskan-kepada mereka, bahwa rnenyangkut

masalah-masalah aqidah, ia hariya membenarkan aDa vaie tEl.h
tertera di dalam kifab Taurat, nienegaskan dan mimierbiharui
da'wah kepadanya. Tetapi menyangkui masalah syari'at lan hukum
halal haram, maka ia telah ditugas[an untuk menladakan beberapa
perubahan {an penyederhanaan, dan menghapuskin sebagian huhim
yang pernah memberatkan mereka.

. Sesuai dengan ini, maka bilsah setiap Rasul membawa aqidah
dan syari'at.

Dalam masalah aqidah, hrgas setiap Nabi tidak lain han]ralah
menegaskan kembali (n'kitl) aqdd,yang sdma yang pernah dibawi oleh
para Rasul , tanpa perubahan atau-peiS6daan sama sekali.

Dalam masalah syari'at, maka syari'at setiap Rasul menghapus-
kan syari'at sebelumnya, kecuali tr4-hal yang dit6gaskan olehiyah'at
yang.datang kemudian, atau didiamkaniya. Ini sesuai dlngan
madzhab orang yang mengatakan: syari'at urirat sebelum kita adiiah
syari'at bagi kita (iuga), selama tidak ada (nash) yangdapat mengha-
puskan.

Dari uraian di atas, jelas tidak ada apa yang disebut orang
denganAdya.n Samautiah (dgama-ag-ama tanlig. Vaig ada hanyalafi
Symi'at-syai'atsammtiyah(l-angit),dimanasEtiapsya--ri'atyangbaru
mengbapuskan s_yari'at sebelumnya, sampai datini syari'it teiakhir
yang dibawa oleh penutuppara Nabi dah Rasul. - -

, Ad-.Dinul-Haq-hanyasatu, Islam. Semua Nabi berda'wah kepa-
9*yq, dan memerintatikan kepada manusia untuk tunduk @a;ruhn)
kepadanya, sejak Nabi Adamlampai Muhammad saw.
. I.Iabi lbrahim, Ismail danYa'qub diutus dengan membawa Is-
lam. Firman Allah :

"Dan tidah ada yang-benci Wdo agary lbmhim, meloinhan omng-
orang.y.ang mgmpeftoQoh dirinya sendii, dan sungguh l<ami tetdh
memi lihn_ya di dinia, dan s e suigguhnya dia di ahhVat b mar- benar
t erma1u h or.yry - ?r?ng y7tlg 

- 
* lg_h 

- 
Ketiha pabbny a berfirrnan

kepadanya, "Tunduh patuhlah! " Ibrahim menjausaS,,Ahu'tunduh
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batuh keOadn Rabb semesta alam. " Dan lbrahim telah mattasiatkan
';;;;;;'il', i;;;i" ;;"i-a'nahnvq, demihian pula Nabi Ya' qub.
(Ibiahim berkhtQ, " Hai anak-anakku! Sesun-gguhnya Allnh telah
memitih apama ini bagimu, makn janganlah harnu mati kecuali
da lam me"m e luh I s lam.': ( al-B aqarah : 1 30- 1 32)

Musa as diutus kepada Bani Israil.jup- deqgan membawa Is-
lam. Firman Allah tenting tukang-tukang sihir Fir'aun:

F-l

i :, *+rELEii t1iyaJii5il. 6!r#i
' cif'f##dqt:rEi;l(^ei'iqd

ll t r<bFjtr 62.fl.

----
;$r ieJ C-r'fn it I,''+ 3:t'--a,&ri';i\ ij[' 5s# c-, i:;.:.{ 3ii' c

i,, i.:A; r;;;' Vi#f;+r;*i;S
ma (yang diridhai) di sisi Allah hanyalah Is

='t tr AYS:' i:i:{td{' V\iia(uFri4Jl
"sesunssuhnya agama (ions diridhai) di sisi Allah lryryylah Is-
Iam, tiifra beheliiih oraig-oiang yang telah dibgn al-KilaQhecy'glilam, ttada bersehvh orang-orang yang rcnn cnoen a.t-r\I'rao Rec

sesudah datang pengetaduan kepada-merehn,^karena kedengkinn
(yang ada) diaitara mereha..." (Ali-[mran: 19)

+&g'i$G{ECWffie-,{qt
- 

-/ ' ,',i r'.ir,,.

Ahli sihir itu meniau;ab : " sesa4ggqhnya kepada Rabb hnmilah kami
kembali. Dan iamu tidah membalits dendam dengan menyihsa
hnmi, me lainhan hnretn hnmi te Inh berfunn hepada ayat- ayat Rabb
nnmi hetina avat-avat iu datang heOada kami,'(Merehn berdun),
"Wahai Rabi l<ami, limpahkailafkesabaran hepada nami dg?

, anfathanlah hnmi dalari be.adaanberserahdiri (kppadamu). " (al-
tirat: L:rc-1

Demikian pula Isa as, ia diutus dengan membawa Islam.
Firman Allah:

,:re$St'r+,r*5"*3{t<+tl*,rc;;ifi: tt
SggGttrirt+l'i6i"r3,at't'f Sb{i,
t or t&l8tb-'!,

'Maha ketiha Isa mengetahui heingharan darimercha (Bani l-vai!) '
berhntalah ia, " SiapaEah yang ahan meniadi perclqngpe4olgnghu
untuh (menegahkin agaitn AUahl?'-' Para Haaniyyin (salubat'
tiiiuit setii) menjadtab, "I{nmitah penotong-peTnJoys @gama)
Allah. I{ami heriruin keDada-Nva, dai sahsihnnlah bahwa sesurtg'
guhnya hami adatah oiang-ordng Muslim." (ali-Imran: 52)

Mungkin timbul pertanyaan, mengaPa orang-orang yang meng-
anssap difinya peneilcr$-Musi as menganirt aqidah yang berbeda dari
aslf,ahtunt;rivaire&bawa oleh para Nabi? Mengapa orang-oftmg yang
*Lng.ttgg"p diriirya peigikut isa as meyakini aqidah lain?

l.*iUu" at"i pitrinyaan ini terdapat dalam firman Allah:
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\4 6i ;ii;.u-t F+i 
g{cls*f ;s f FFc ;

Q;3' i$;4;:. 6t4i J -';.p-r,.I re5 ; i-*-
,\ rt 6.,r, ;r)'^, qS a) _+ ++ b ++lG;J

"Dan mereka (ahli Kitab) tidah berpecah belah melainhan sesudah
datangnnya peng_etghu4ry &qpgdo- *ereka harena hedeighian di
antara mereha. I{alau tidahlah harena suntu hetetapan ying telah
ada dari Rabbmu dahulunyi (uniuhmenanpsuhnai sinhl sambai
Ppoaowahtu_yangditentihai,patstitahie;;h"'i;i;'ieiffi;;;:i5;'.
Dan sesungg,hnya orang-orang yang diwariskan hoada rnqeka al-
I-Qtab (Taurat dan Injil) ses-uda[ mereka, bendr-benar dalam
losrron yang mtznggincanghan tentang hitab itu.,, (asy-Sy.ura: l4j
Dengan demikian, semua Nabi diutus dengan *"*Lu*u Islam

yang merupakan agqra di sisi Allah. para alili t itau m-nget [;i
kesatuan agalna ini. Mereka juga mengetahui bahwa para iabi di-
utus untuk saling membenarkan dalam hal agama yarig diutusnya.
Mereka (pary.llqbi) tidak pernah berbeda dilam tirasilatr aqidih.
Tetapi para ahli kitab sendiii berpecah belah dan berdusta atas'nama
para Nabi, kgnd-atipun telah dltang pengetahuan tentang hal itu
kep3Q p.ergka, @ieqq.kgdglgkian iiinaiar mereka, sebaEaimana
telah dijelaskan oleh Allah di itas.r
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,ri..ll,i i

,;r 'i:-f ';

lahiliyah dan Sit

lNl iuea merupakan muqaddimah,penting. yang harus dikaji
sebelum inemasuki pembahasan-pembah asan sirah dan pelal aran-

".i"l"t* uatts t".k"ttd,tng di dalaftnya. Sebab, masalah_ini mengTl-

il;';ili;ffikik;t t;ng"sering dipilsukan oleh musuh-musuh Is-

lam.-----' 
S""ura singkat hakikat ters-ebqt ialah,.bahwa fsfaq h.anyglaq

-. *"uft u" ke lini utan dan hanifiy ah y ang dib aw a oleh abu I - anbi2t q'
fUandk para NaEi), Ibrahim as. Hakikat ini secara- tegas telah
)t;;i;;f; ot"tt t iiiu Allah di banvak tempat, antara lain:

getz'$1t3-'W;,ie2$,'F'i9tiba;
fuI,,#-;*ytWQ6by,al

r YA r 2rrV']'..--t-ii;;'55:*f
Dan berjihadlah pada jalnrl AIIah dengan !mg4 yang, sebenar-

b;";;n;. bi tt nin *eriilit hamu dan D:in s e:nn l i - kali tidak menj a -
";:;;;';r;"hh"nia"biis"*ot"ot"hesempitan'(Ikutilnh)agarn
(millah) orang tuiirtwlbrahim. Dia (lUgQ t9!"lt-ryeyqmai kamu
'irntiih oron!-orongMuslim dari dahulu"' (al-Hajj: 78)

I(atahanlah, " B enar ( ipa yang difirmankan) Allah.' L M aha ihutilah
;i;r* Ib;"n;* y""g tin^ QZryO ' 

dan buhnnlah dia tetmnsuh or-
ang-orang yang musyrih. (Ali-Imran: 95)

Banssa Arab adalah anak-anak Ismail as. Karena itu, mereka

-"*utiriT lu"n au"*inhaj yangpernah dibawa olehbapak mereka.

MiU"i i";i1"n"i yang miriyetiican tauhidultah, beribadah lcepada-

Nnu. to"-atuhi litikum-hutcum-Nya, mengagungkan tempat-.tempat

J"i:Nit;; khurntny" a" itul- Haram, menghormati syiar-syiar-Nya dan

mempertahankannYa
Setelah beberapa kurun waktu, mereka mulai mencamPur-

ua"n u" f"Uenaran^yang diwarisinya itu dengan kebatilan yang
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menyusup kepada mereka. Seperti semua umatdanbangsa, apabila
telah dikuasai kebodohan dan dimasuki tukang-tukang sihir dan
ahli kebatilan, maka masuklah kemusyrikan kepada mereka. Mereka
kembali menyembah berhala-berhala.

Tradisi-tradisi buruk dan kebejatan moral pun tersebar luas.
Akhirnya, mereka jauh dari cahaya nuhid dan ajaran haniftyah. Selama
beberapa abad mereka hidup dalam kehidupan jahiliyah sampai
akhirnya datang bi'tsah Muhammad saw.

Orang yang pertama kali memasukkan kemusyrikan kepada
mereka dan mengajak mereka menyembah berhala adalah amr un
Luhayyi bin Qam'ah, nenek moyang Bani KJruza'ah.

Ibnu Ishaq meriwayatka" ai.i Muhammad bin Ibrahim bin
al-Harits at-Thmimi: Shalih as-Saman menceritakan kepadanya,
bahwa ia pernah mendengar Abu Hurairah berkata: Akil perriah
mendengar Rasulullah saw bersabda kepada Aktsam bin lun al-
Khuzali, "Wahai Aktsam, akrr pernah melihat Amr bin Luhayyi bin
Qam'ah bin Khandaf ditarik usus-ususnya ke dalam ngraka. Aku
tidak melihat-seorang pun mirip (wajahnya) dengannya kecuali
kamu." Lalu Aktsam berkata, "Apakah kemiripan rupa tersebut akan
membahayakan aku, ya Rasulullah?" Rasuluilah m6njawab, "Tidak,
sebab kamu Mu'min, sedangkan dia kafir. Sesungguhnya dia adalah
orang yang pertama kali mengubah agama Isma'il as.. IGmudian
dia membuat patung-patung, memotong telinga binatang untuk
dipersembahkan kepa da thagut - thagut, menyernbelih binatang untuk
tuhan-tuhan mereka, membiarkan unta-unta untuk sesembahin, dan
mernerintahkgn tidak menaiki unta tertentu, larena keyakinan
kepada berhala."

Ibng llisyam meriwayatkan bagaimana Amr bin Luhayyi ini
memasukkan- penyembahan berhala kepada bangsa Arab. Ia
berkata; Amr bin Luhayyi keluar Makkah ke Syam untuk suatu
keperluannya. Ketika sampai di Ma'ab, di daerah Balqa', pada waktu
itu di tempat tersebut terdapat anak keturunan 'Amliq bin Laudz
bin Sambin Nuh, dia qrelihatmereka menyembah berhala-berhala,
lalu Amr bin Luhayyi berkata kepada mbreka, "Apakah berhala-
berhala yang kamu sembiF'ini?" Mereka menjawib, "Ini adalah
berhala-berhala yang kamisembah. Kami minta hujan kepadanya,
lalu kami diberi hujan. Kami minta pertolongan kepadanya, lalu
kanti ditolong." Kemudian Amr bin Luhayyi berkata lagi;r' Bolehkah
kamu berikan satu berhala kepadaku untuk aku bawa ke riegeri
Arab agarmereka (uga) menyembahnya?" Maka mereka pun mem-
berikan satu berhala yang bernamaHubal.Lalu dibawanya pulang
ke Makkah dan dipasanglah berhala tersebut. Kemudian ia meme-
rintahkan orang-orang untuk menyembah dan menghormatinya.'

Demikianlah, penyembahan berhala dan kemusyrikan telah
tersebar di Jazirah Arab. Mereka telah meninggalkair aqidah tauhid
dan mengganti agama Ibrahim. Juga Ismail dan yanglainnya. Akhimya,
mereka mengalami kesesatan, meyakini berbagai keyakinan yang
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keliru, dan melakukan tindakan-tindakan yang buruk, sebagai-mana
umat-umat lainnYa.

Mereka melakukan itu semua karena kelo{o-hqn, he-utnmiyan

dan keinginan membalas terhadap kebilah-kabilah dan bangsa'
bangsa yang ada di sekitarnYa.

-Ueskipun demikian diantara mereka ryagih terdapat-oralg-
orang, walaupun sedikit, yang berpegang teguh depgq- Sdahnuhid
din fierialan sesuai ajaian hanifiyin, meyakini h-ari- keba-ng-kitan,

'""-o"iC.uai 
bahwah[ah akan memberi pahala kepada orang-

"i""i n"tre t ut dan menviksa orang-orang yang berbuat maksiat,
*"m-b6rr"ipenyembahanberhala yang dilakukan oleh orang-orang
ai"U, d"tr'*"igecam kesesatan-pikiran dan tindakan-tindakan
U,r*k lainnya. 5i antara toko[ dan penganut sisa-sis a hanifiyah ini

iXyrr:;[:Hl 
antara.lain: Qais bin Se'idahal-Avadi, Ri'ab 

1v-svani
Selain itu, dalam tradisi-tradisi mereka juga masih terdapat

"sisa-sisa" prinsip-prinsip agama yang hanif dan syi'ar-syi'arnya,
kendatipunkian l-ama kian berkurang. Karena itu kejahilan mereka,
dui"* lial dan keadaan tertentu, maJih ter-shibghah (terwarnai) oleh

fengaruh, prinsip-prinsip, dan syi'ar-s-yi'at tunifiyah sekalipun fyl'.t-
ivi'ir dan'prinsip-priniio tersebut hampir iidak nampak dalam
liehidupan inerelia, kecuali sudah dalam bentuknya yangtercemar.
S;;".ti';; *.tti 

"t "" 
I(a' b ah, Thaw af , H aj i, IJ mra hi Wu quI di Arafah

dah berqurban. Semua itu merupakan Syariat dan warisan P-e{-
ibadahari sejak Nabi Ibrahim as. Gtapi mereka melaksanakan tidak
;esu;ia;e"a; aiaratt vang sebenainva. Banyak hal yang sudah
ditambahk;n, seierti dlbiy-ah haji dan umrah. Rabilah Kinanah dan
d;;ti d;tiin tito;y"h- ny a merigucapkan :

i&L 3iG1 J.'i f+ ;ul a5. -"#7&'i Jry)
-

+ 3fui I4F
'Aku samb* 1sirtruy:Mu), Ya Alhh, ahu satnbur (settnn-Mu). Afui
sambut (sennn-Mi)|tiqda sehutu kecuali. sekrytu yang memang
(panns) bagi-Mu, yang Enghau dan dia milihi-"

Setelah talbiyah ini, mereka membaca talbiyah-yang rnentau-
hidkan-Nya, dan- memasuki Ka'bah dengan membawa berhala-
berhala mereka.

Sebagai kesimpulan, bahwa pertumtuhan sejarahArab hanya
berlangsuig di daffim naungan hinifayah sgmlah yang dibawa oleh
Abul-Aibiyal,Ibrahim as. Pada mulanya, kehidupan mereka disinari
oleh aqidah tauhid, cahaya petqnjuk dan keimanan. Kemudian
i"aint demi sedikit bangsa Arab menjauhi kebenaran tersebut.
O"la* kurun waktu cukup-lama, akhirnya kehidupan mereka bertalik

(
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dalam kehidupan yang penuh dengan kegelapan, kemusyrikan dan
kesesatan 

- 
p_emikiran. Kendatipun kebenaran rambu-rambu yang

lama masih "bergeliat" dalam sejarah perjalanan mereka secara amat
lamban semakin lama sernakin lemah dan berkurang pendukung-
nya.

Ketika cahaya ad-Din al-Han1lmerebak kembali, dengan bi'tsah
penutup para Nabi (Muhammad saw), wahyu Ilalii datang
menyentuh segala kegelapan dan kesesatan yairg telah berakai
selama rentang zaman tersebut. Kemudian menihapuskan dan
menyinarinya dengan cahaya iman -tauhid dan lrinsip-prinsip
keadilan, di samping menghidupkan kembali "sisi-sisa"- hanifuah
yang ada.

Perlu ditegaskan disini, bahwa apa yang kami katakan ini
merupakan-suatqhal yang jelas bagi orang:yang membaca sejarah
dan mempelajari Islam. Tetapi, qntuk masaiekarang ini kita terlaksa
membuan-g banyak ya-ktu untuk menjelaskan hal--hal yang bersifat
aksiomatik dan hal-hal yurg sudah jelas. I(arena adairyaiebagian
orang yang mengalahkan keyakinan-keyakinan merbka sekJdar
memperturutkan hawa nafsunya.

_ Ya, orang-orang sqperti ini hidup tanpa memperdulikan bahwa
lindakan memperturutkan hawa nafiu tersebuthanya akan membe-
lenggrr akalnya dengan rantai-rantai perbudakan dan perbudakan
pemikiran. Setiap orang pasti menget-ahui betapa besai perbedaan
antara orang yang meletakkan hawa nafsunya di belakairg aqidah-
nya, dan orang yang meletakkal aqi-dahnya dibelakang hawa naftlunya.

- Q"!"gia-n orang rye-ngqtakan bahwa kendatipun apayirngkami
kemukakan di atas sudah jelas, maka jahiliyah sudah niulii "rienya-
dari" jalan terbaikyang hirus diikutiiya, tidak lama sebelum bi,tiah
Rasulullah saw. Pemikiran-pemikiran Arab sudah mulai menentans
kemus-yrikan, penyembahah berhala dan segala khurafat jahiliyahl
PuncakAesadaran danra.solusi ini tercermin dengan bi'riaft Nabi saw
dan da'wahnya yang baru.

- Makna dqi pgu$kiran ini, bahwa sejarah jahiliyah semakin
terbuka kepada hakekat:hakekat tauhid dan sin-ar hiiavah. yakni
semakin jauh dari zamanlblahimas. Mereka semakin deftat dengan
prinsi-p.-pri11ip dg -{alwahnya, sehingga mencapai titik puncakriya,
pada bi'tsa& Rasulullah saw

Setiap pengkaji dan pembahas yang obyektif pasti mengetahui
bahwa masa diutusnya- nabi saw merupakin masa jahiliya'h yang
qaling jauh dari hidayah da'wah Rasulullah saw jika-diUanainlt<ai
denga.n masa-ma.sa yang lain. Reruntuhan rambu-rambu han{fiyah
pada,.bangsa Arab-di masa bi'tsah Nabi sar,v yang tercermin iida
percilon--percikan kebencian kepada berhala dan [eengganan untuk
menyembahnya, atau keengganan menolak nilai-nilaiGlam. "Sisa-
sisa reruntuhan" ini, tidak mencapai sepersepuluh dari apa yang
muncul dengan jelas dalam kehidupan meieka beberapa ibai
sebelumnya. Sesuai dengan arti nibuwwah dan bi'tsa'h dalam

(
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pandangan orang-orang tersebut, semestinya bi'tsah Nabi saw terjadi
beberapa abad sebelumnya.

Adapula yang sementara orang yang mengatakanbahwa ketika
fvf "tt"*Haail* 

fia* mampu menghapuskan-sebagian besar kebia-

;;;il;;atri .it t"l d"tt keyai<inan ylng ada nqda bangsl Apb, maka

I; b;;;;h;'memuerit"tt b.i,t agami kepida semua hal tersebut
dan menampilkannva dalam bentuk tahlifat llahiyqh. Dengan ung-
kil;-t;il;'M"rt""i*ad hanya- menambahkan kgna.{a sejumlah
l.i.titrun shaibiyah bangsa Aiab, suatu riqqbah'ulya (Pengawasan

f.fu]"ggil !".rg 
-b".*uiu? tlah yang mahikuasa atas segala yang

aif..iiJtial"[i-f.l"V".Sesu"dahlslam,bingsaArabmasihterusmeyakini
;rt ir, jil a; ke"percayaa l-kepercayaan se_ru.pa.. Sebagaimana halnya
;;;'k; masiti melikukan- thawaf di Ka bah, memuliakan dan
t".""""it "" riiual-ritual, serta syi 

rar-syi' ar tertentu yang tidak jauh
berbeda dari yang dahulu mereka lakukan.

Tuduhan mereka ini sesungguhnya beranjak dari-hipotesa.
pert"ru,iinwa Muhammad saw b-ukanlih Nabi. I<edila,bahwa "sisa-'"itit 

iiilfly"h danjaman Nabi Ibrahinl y.ang terdapat di tengah-
i."l"tt tdttldupan bingsa Arab yang kita-bahas tadi, hanyalah kreasi
meieka belaki, dan tiadisi yahg mereka ciptaka-n sendiri. Penq-

il;;A; k"pubu Ka:bah dari penga_gungannya bukanlah pengaruh
dan abut-anb'rya', Ibrahim as. Tgtapi hanya merupakan s,esuatu yang
Jirirt"iu" ol-eh'seiumlah lingkungan Arab. Dengan demikian, _ia

il;i;ifi;.tat rat i a.ri sejum'iah tiadisi bangsa Arab yang beraneka
ragam.

Untuk mempertahankan kedua- hipotesa. tersebut, mereka
terpaksa menolali semua bukti dan fakta sejarah. yang akan mem'
baialkan hipotesa mereka dan menyatakan kepalsuann;ra'

Tetapi iebagaimana diketahui, pencarian suatu hakikat itu tidak

-""jt in iupat dlcapai oleh seseorang selama dia tidak mau menempuh
ialan"vang inenuiu kepadanva, keCuali dalarn batas hipotesa yang
'd".rg^n aFriori tblah 

^dibuatnya 
sebelum melakukan.pembahasan

uo"i"tt. fia* perlu diielaskan, bahwa pembahasan hanya seperti
rit"h satu bentuk "permainan yang lucu."

Kita tidak bisarnendak sama sekali pemikiran tentang adanya
bukti-bukti kenabian Muhbmmad saw yang beraneka ragam, sepg4i
f;;;-; ;u[y", mu Jiit al-Qur'an, 

-dari 
fenomena kesucian da'-

*rfr"uu a."eu; au'*uh para Nabi terdahulu bersama sejumlah sifat
a"".'t ttt"qn"ya, hanya kirena kita harus menerima hipotesa bahwa
Muhammad bukan Nabi.

Kita iusa tidak bisa menolak pemikiran sejarah yang menya-
tuk." brti*"u Ibrahim telah membangun Ka'bth yang mulia atas

"-".intat, 
dan wahyu dari Allah swt. Kita tidak bisa menolak pemi-

ii.^; siiarah v"ri -"ttyatakan bahwa para Nabi secara berantai
;;i;h b"id"'*Lh fepadi tauhiduttah, m-eyakini masalah-masalah
ehaib vans berkaitan dengan hari kemudian (kebangkitan), pem-

6ihruit, rit.gu dan nerakl yang telah disebutkan oleh nash-nash
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hitab samaztti tersgbut, dan telah dibenarkan oleh sejarah dan semua
generasi, har-ryl karena kita harus menerima suaiu hipotesa yang
menylt4\3n lafrwq Qp.ayang diseb_ut "sisa-sisa zamanlbiahim" iradl
masa jahiliyah itu tidak lain hanyalah tradisi-tradisi yang diciptikan
oleh.pemikiran bang-sa. Arab, dan Muhammad sa* hinya ilatang
untuk "rnengecatnyaf' dengan "cat agama."

Perlu diketahui, bahwa orang-orang yang mengeluarkan tuduhan
semacam ini tidak memiliki bukti dan daiil-dalil sama sekali. Mereka
lulyS mengemukakan lontaran-lontaran pemikiran yang tidak
ilmiah sama sekali.

Jika anda memerlukan contohnya, bacalah kitab Sistem
Pemihiran agam! y ?\g-ditulis oleh seorang orientalis Inggris kesohor
bernama H.A.R. Gibb. Didalam buku inl anda dapat riEncium bau
fanatisme buta terhadap orang-orang tersebut. Fariatisme aneh yang
saling mendorong seseorang untuk menghin-dari faktoi-rat toi
kehormat3nnya sendiri dan berlagak pilon ierhadap segudang dalil
dan bukti yang nyata, hanya supaya tidak memaksanya untuk
menerimanya.

. . .Qislep ppmikiran didalam agama, menurut pandangan Gibb,
tidaklah berbeda dengan berbagai kepercay^aan peinikiran-
pqnlikiran transendental yang ada dalim diri bangsi arau. tr,tutrammad
telah merenungkannya, kemudian mengubah-baeian-baqian vane
diubahnya. untuk hal-hal yang tidak dapat dihindarinv"Idi" i"hf,
menutupinya dengan "kain" fgama fslam. Kemudian tidak lupa
mendukungnya deng*an.sq-aty kirangka -pemikiran dan sikap-sikip
agama yang cocok. Disinilah dia menghadapi kemusykilari besai.
Kare33 dia ingin membangun kehidupan agima ini 6ukan hanya
untuk bangsa Arab, tetapi untuk semua banlsa dan umat.

.Maka dia tegakkan kehidupan agama ini dalam sistem al-
Qur'an. Itulah inti pemikiran Gibb di dilam bukunya tersebut. Jika
Anda baca dari awal hingga akhir, anda tidak akan mlnemukan suatu
argumenpun yang dikemukakannya. Dan iika anda perhatikan
pendapat yang dilongrka-n1va and-a tidak meragukan iagi bahwa
pada waktu menulis, dia telqh-membesituakan segila potenii intelek-
tualnya, dan sebagai gantin.ladia gunakan dayikhayalnya sepuas-puasnya. '\"

.. N?-paknya, ketika menuliskan pengantar terjemahan Arabnya,
dia telah membayangkan bagaimana parl pembaci akan menyerang
pemikiran-pemikirannya yang telih m^enghina Islam teisebut]
sehingga ia berkelit denganmengatakan: sesiungguhnya pemikiran-
pemikiran yang terkandungdalam bqku ini bu[anhh hasil pemi-
\if" penulis, te-tqpi merupakan pemikiran yang sebelum inftelah
dikemukakan oleh pa53 demikjf dan pakai kium Muslim, yang
terlalu banyak untuk dikemukakan disini. Tetapi cukup saya jebur
tkan salah seorang diantara mereka, yaitu syaii<h sya6 waliyullah
ad-Dahlawi

Kemudian Gibb mengutipkan suatu nash dari kitab Syaikh
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) Svah Waliwllah ad-Dahlawa Hujjatutlah al'Baligftah (I:122). Nam-'"
plkrry", dia menyangka tak seorangpun dari pembaca akan meme-
'.il;i;iJilt"t-;J;;5"t, lalu dengaiieng-aj a. dia 

"Feh 4e': palsukan'

Berikut teks yang telah diubah dan dipalsukan oleh Gibb:
,,sesungguhnya Nabi Muhammad saw diutus dalam suatu
bi't s a huu.rn -!to,t i i i*n l"iiivi - Y"tt g pertama kepada B ani
Israil. "ntt{an ini 

-mengharuskan agar materi syari'atnya berupa
svi'ar-svi'ar cara ibadah dan segi-segi kemantaatan- ya.ng ada
pLd" ttt"eoka. Sebab, syari'at haqyalah-merupakan perbaikan ter-

ffid;;6; v."e.6p;da merelia, bukan p-"f\:b,1$an dengan
sesuatu yang tidak mereka ketahur sama seKau ' -'

Padahal teks yang terdapat didalam Huijatullah al-Balighah

secara utuh adalatrsebagai berikut.
"Ketahuilah, bahwa Nabi Muhammaddiutus dengan membawa
nan;fivan f tmail 

"ni"k 
meluruskan kebengkokannya, mtqhs{-

iiitliu-" ["palsuannya 4p np**t]garkan sinarnya. Firman Allah
;tW;tUnoi.rg i""tiru lbrahim." Karena itu, dasa-r-dasar millah

;;;bilh;dt dit".i-" dan sunnah-sunnahnya harus dt'9op-
i.;;. s;b;b;N-"bi ;ut diutus pada suatu k"t* yang.masih ter-
a;il;;4; *ii.t u sisa sunhah vang teqpimlin'-Jadi, -tidak
;;ffi-rfi;;"i;lti"vi .t"" meng ga'itinyl bahkad rryaj ib meletak-
t;;;;. ffi;";titiii" t"uitt"{isukai oleh mereka, dan lebih
il;ftlt"-Jij;dikt" hujjah atas mereka. Anak-anak keturunan
i-t*.it *"tdutisi ajarafr Bapak mereka (Ismail)'

Mereka melaksanakan syari'at tersebut sampai datang Amr bin
i-ith"; vans memasulikan pemikiran-pemikiran yang sesati"ni*i n"ns memasu[kan pemikiran-pemikiran yang sesat

dan menyesitkan..Ia (Am.r bin Luhay4i) mensyan?E?l-P.:-
;;ili;;#;u"ttt"uaittL"p"t"uvaa$-kep,e-rcavru-?iry?:nvembahan bernala oan Kepercayaan-[ePeLc.ry.rdtI L4tLlItJ a.

tii*t':l*ff irli^T:i:tgl:H?i,T;Ii*"i":fli:,ffi l:Xllt3rlJ.iieu" yang bithil.sehinlg1 kehid
kebodohan, kerusakan dan kemusl
dengan yang- bathil.sehi+gg? I(enldup.an r
kebodohan, kerusakan dan kemusynKan.

6) Llttt b"la Sttt"nt PenihiranAganra karangan Gibb, hal' 58'

mereka dikuasai ole

Lalu Allah mengutus Muhammad saw untuk meluruskan kebeng-

k;ffi;;;64;n memperbaiki kerusakan mereka, lalu Rasu-

i;tt"h ;;;iniiu- sya.n'at mereka. Apa ya.ng sesuai.deng"" E-1[11
Ismail atau iyi'ai-sytar Allah, ditetapkanqya. Apa yang telah
afi;;k il*iti"Uufuutiu termasuk lyi'ar kemusyriakan atau

i;il;thii||;JiU"t"tt 
"iinya, 

dan dicatatnya pembatalan tersebut."

Tidak syak lagi, bahwalami tida.\ mengemukaklq qendaRat
,,o"-b"h.s"" ini uiiuk dibahas dan didiskuiikan. Adalah sia-sia

1iJ;fitkif,;d; ";;t kotottg seperti ini' Tetapi, kami bermaksud
;;;;;;r pembaca riengeta-hui'sejauh mana fanatisme buta ini
;;;;;;tii *.o."ttel Hal inilih yang ingin penulis ingatkan
ffi;:;;i?;h manakah rietodologi dan o-byektivitas pembahasan

ifift;ritarat yang oleh sebagian orang diagung-agungkan itu.

25Sirah Nabawiyah: Analisis 'Ilmiah Minhajiah



Dari uraian terdahulu jelaslah bagaimana kaitan antara Islam
dan pemikipan Jahiliya! yang berkem6ang di kalangan orang Arab
sebelum kedatangag lslam, Dan dapat diketahui pirla bagaimana
kaitan antara masa Jahiliyah danmiltah haruifiyahydng tehfidibawa
oleh Ibrahim as.

Dari sini dapat dikel.uh"i pula mengapa Rasulullah saw banyak
menetapkan -tradisi-tra-disi dan prinsip-prinsip yang sebelumnya
telah berke+httg di kalangan o.apg Aiab. Teripipada waktu yaig
sarna, Rasulullah saw jugE menghapuskan dan iremerangi yan!
lainnya.

D-e-1ga4 demikian, kami telah cukup menjelaskan beberapa
muqaddimqh yuttg dip-erlukan untuk meiakukan kajian,terhadlp
essensi Sirah Nabazriyah dan mengrsahbath frgh dan ieldjaran-pei-
ajarannya.- 

Paia kajian-kajian mendatang, anda akan mendapatkan bukti
dan penjelasan yang menegaskan ipa yang telah kamike.,inukakan
di atas.r

\

(
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hingga l(enabian
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Nasab, Kelahiran
dan Penyusuan N"bt !.YI

NASAB-nya ialah Muhammad. bin Abdullah bin Abdul
nn"tntiiilU i"uitu"yu S-y"iUutU rrumd) bin Hisvam.bin 1+U$.n{ap.af

1;XHXn'ff 
i-M"s3i."h)bj:,:#,'Jffi ftmHi';,'i,,Hn,fi*if

i.r.atrur bin Kirr.n.ti Ui" iihuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin
Mudhar bin Nazar bin Mu'iddu bin Adnan'

Itulah batas nasab Rasulullah t"* YSng telah disepjrkati'
Selebiirnyu a"ri yu"g t-.lah disebut\a.nha.sitr $inf rselisihkan. Tetapi,

ilil;il;;e;ti ;if".k 4iPgrs.elisihkan lagi ialah, bahwa Adnan

termasuk "n"t 
tr*uii, NJUiattutt, bin lbra-him, kekas.ih Allah. Dan

f"n*" efrfriii"f"tt *Lilm"Va (Nibi saw) dari kaFilah yang pal.ing

b;;rih" keturunan V."e p"tilg luci dan utama. Tak sedikit pun dari

nt ii-nt*tjahiliyah miiryusup ke dalam nasabnya'-

Muslim meriwayatkan dengan sanadnya dari Rasulullah saw,

Beliau bersabda:

,=rluy+:;ir*wt3i3t;;;g$;,z",itit
t# cr a-tuft ,Fj b rtuc UWisie u

'.. gitl
'sesangguhnya Allah telah memitih Kinanah dary..Trygk Isma'il'
ati i&it;i b;t;;;$, d"; Kinana h, hemu Qiay memitih H a svim dari

Qu*ity, dnfmemiiihhu dari Bani Hasyim'"

Nabi Muhammad saw dilahirkan pada tahun gajah, yqkni tahun

di--" e|iaham 
-"t+i'.u* 

berusaha menyerang Makkah dan

;;;;it;;;;i[u" r"' ui['. ml.' Allah men gga g.al\<ann'a. dengan

mu Jizatyang meng["-tu", reb a g aim ana d-ii eiitakan di dal am al -

eri'.tt."fUrin*t"rifrayat yang paling kuat jatuh pada hari Senin

(
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malam, 12 Rabi'ul Awwal.
Ia dilahirkan dalam keadaan yatim. Bapaknya Abdullah,

nleJri.ng.ga.l ketika-ibunya mengandungnya dua bulan. ialu ia di;;ti
oleh. kakeknya, Abdul - Muthth;lib, da-n iisusukannya-sebagaimana
tradisiAra! pada waktu itu-kepada seorang waniti dari B"ani'sa'd
bin Bakar, bernama Halimah Sinti lbu Dzi'aib.

, Para perawi Sirah telah sepakat bahwa pedalaman Bani Sa,d
pada waktu itu-sedang mengalami musim kemarauyang menyebab-
kan keringnya ladang peternakan dan pertanian. Tidakiama Jetelah
Muhammad saw berada di rumah Hilimah, tinggal di kamarnya
dan menyusu darinya, menghijaulah kembali taniilran-tanaman"di
sekitar rumahnya, s-ehingga-kambing-kambingnya purang 6d;"g
oengan pemt l(enyang dan sarat air susu.

selama keberadaan Nabi saw di-pedalaman Bani sa'd terjadi-
lah peris-tiwa "pembelahan dada ", sebagaimana diriwava*a"'ot"tt
Muslim,T)kemudian ia dikembalikan kepada ibunya seielah g"tt.f
berumur lima tahun.

IGtika sudah berumur enam tahun, ibunya, Aminah, meninggal
dunia. Kemudian berada dalam asuhan kakekhya, Abdul i\4uthtdfib.
Ft"pi setelah qerlap berusia delapan tahun, ii ditinggal mati oleh
kakeknya. Setelah itu ia diasuh ol-eh pamannya, ebu-fhahb.

BEBERAPA'IBRAH

. P"Ii bagian sirah Nabi saw di atas dapat diambil beberapa
prinsip dan pelajaran yang penting, antara liin:

I ' Di dalam nasap ltabi qly-yang mulia tersebutterdapat bebe-
rapa dalil yang je.las, bahwa Allah mJngutamakan bangsa Arab dari
semtEr_manusia, dan mengutamakan Quraisy dari semua-kabilah vane
lain. Hal ini dengan j-elaplap_at kita baca pu-la {i d"6- ilaili;;
diriwayatkan oleh Muslim. Juga terdapdt hadist-hadist rain vani
semakna, diantaranya hadita yang diriwayatkan oleh Trrmiaii, uitr*i
Nabi saw pernah beidiri di atas riimbari<emudian b;"bJ;,

u:-r J6.'Ffr -.{.aF i,rg!;r -d;7 r'} 6 o. rfr ujL, aiti3[; af' g I . _-+g1i # i f,bF,;;,"U.
$'6 94rt,8 g ?- E D;E,l;g. B;.C ei;+
u-i- di 4 €,9'&A :-i#;*#e 6.j;a3

: +r,-,f;-r-jFt€iiP--ji

,^" l)*i*!,friel;T,ffi':iiffiri: fttlTfri: ""ni 
sau dan pembetahan dadanva' di daram si'ai
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"S'iapahah ahu? " Para sahabat menjawab, "Enghau adalah Rasul
Allah, s?moga heselamatan atasmu.'Nabi saw bersabda, 'Aku
a da la h Muhatnmad bin Ab dul - Muthal'ib. S e sungguhny a Atlah
menciptakay. ynakhluf (manusia), kernudian Dia mehjadikan
mqeka dtn hclo_rnpoh, Ialu menjadihan ahu di dalam hclomfuoh yang
terbaik, &emudian Dia menjadihnn mqeka beberapa habilah; da;t
menjadihan ahu di dalam hnbilah yang terbaih, hemudian Dia
menjadikan mseha bebrapn tamah, daimenjadihan ahu di dalam
ntmah yang tetbaih dan paling baik jiwanya.'tl
Ictahuilah, bahwa di antara konsekuensi mencintai Rasulullatr

saw ialah mencintai kaum dan kabilah di mana Rasulullah saw lahir.
Bukan dari se,gi individu dan jenis tetapi dari segi hakikat semata.
Ini karena hakikat Arab Quraisy telah-mendapatkan kehormatan
dengan bernasabnya Rasulullahsaw kepada kibilah tersebut.

Hal ini tidaklah bertentangan dengan alqnya orang-orang Arab
atau Quraisyy?ng menyimpang dari jalan Allah, dan merosot tingkat
kehormatan Islamnya. IGrena penyimpangan atau kemerosotan ini
secara otomatis akan memutuskan dan menghapuskan kaitan nisbat
antara mereka dan Rasulullah saw.

2. Bukan suatu kebetulan jika Rasulullah saw dilahirkan dalam
ke-adaan yatim, k-emudian tidlk lama kehilangan kakeknya juga,
sehingga pertumbuhan pertama kehidupan"vi j""tr dari'asirhin
bapak dan tidak mendapat kasih sayang dari ibunya.

Allah telah memilihkan pertumbuhan ini untuk Nabi-Nva
karena beberapa hikmah. Diahtaranya, agar musuh Islam dd;rk
mendapatkan jalan untuk memasukkan keraguan ke dalam hati,
atau menuduh bahwa Muhammad saw telah mereguk "susu" da'wah
4an rislahnya semenjak kecilnya, dengan bimbingan dan arahan
bapak dan kakeknya. Sebab, kaliek Abdul Muththalib adalah seorane
tokoh di antara kaumnya. IGpadanyalah tanggungjawab memberil
kan jamuan makan dan minum pari nuiiaj dGiahlcah., Adalahwaiar
bila seorang kakek atau bapak frembinlbing dan mengaratrkan cdcu
atau analcnya kepa$a "warisan" yang dimilikinya.

Hikmah Allafi telalr menghendaki agar musuh-musuh Islam
ti_dak menemukan jalan kepada-keraguan s6perti itu, sehingga na"t-
$Va lumpu.n dan berkeqrbang jauh dan thb:ryah (asuharil bapak,
ibu dan kakekgyl. Bahkan_mas-a kanak-kanaknya yang pertdma,

(

tahun sebelum hijmh. Sampai akhir kehidup-annya, painannya tidik
pernah menyatakan diri rirasuk Islam. Ini jugi teimasuk hitmatr

8, At-Timidzi, Df1236, Kitabr.l Moroqib.
9) Thdhi orrng{rang Quraisy pada maso jehitiyrh adalah bahsa setiap orang diharuslan

mengumpultan dana scsuai dengan temampuan masing-masing untut meirbeli i*anan dan
minuman yang disiaptan untuk ptrr trmu yang datang di musim haji.
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lain, agartidak muncul tuduha-nbahwa pamannya m,eqriliki "saham"

diHffi du *uhnyu, dan bahwa perioalannya adalah persoalan
kabilah, keluarga, i<epemimpinan dan kedudukan.

Demikianlah hikmah Altah menghendaki agar Rasul-Nya
tumbuh sebigai yatim, dipelihara oleh-'inayalz Allah semata, ja.uh

dari tangan-ta-nganyang m-emanjakannya dan harta.y.ang akan mem-
U""t"v"" nidup ?alim [emegah-an, agir j iwanya tidat cende-rung
t 
"pJ'" 

t 
"r""'iahan 

dan kedrldukan. Eah[an ag-ar tidak terpe:garuh
bi,in uni kepemimpinan dan ketokohanyang mengitar-inya, sehingga
oru";-".""; akan mencampur-adukkan kelucian nubwrunh dengan
["*.-g"hin"dunia, dan agdr orang-orang tidak me.nuduhnya telah
mendi'wahkan nwbuuruah demi mencapai kemegahan dunia:

3,,Para perawi Sirah Nabaryyqh telah sepakatbahqa ladang-
ladang rrahniah as- s a' diyah kembali menghij au setelah sebelumnya
rn""git"."i kekeringan. 

"Bahkan kantong suiu untanya yang sud.ah

ilta;" telah berheiti meneteskan air susu, kembali memproduksi
uir r,rr,, lagi. Kejadian ini menunjukkan ketinggian derajat dan mar-
tabat Rasrlluilah saw di sisi Allih. Bahkan, iemenjak kecilnya, di
antara bentuk kemuliaan Allah kepadanya yang paling-menonjol
adalah pemuliaan Allah kepada ru,mah Ilalimah as-sa'diyah,lan-
taran kdberadaannya dan p^enyusuannya {i rumah iq.F"l ini tidak

"""t 
. bebab, syari'it Islam;uga mengaiarkan kepada kita lgarpada

*"tii" terjadi"kemarau, rieminta -hgj"" (kepada Allah).dengan
Derantaraan orang-orang saleh dan keluarga rumah Rasulullah saw
kur"n" mengharalp terkibulnya doa kih.r0)

IGhadiian din keberadian Rasulullah di tempat ini menjadi
sebab utama bagi datangnya barakah dan pemuliaan Ilahi. Ini karena
Rasulullah saw merupakan rahmat bagi manusra, seDagar-mana
ditegaskan Allah dalam firman- Nya,." Mt l{mni tifuh ten$frx kaftu hcan6
sebigai rahmat bagi segenaP ahm."

. 4. Peristiwi penbe[ahan dada yqnp dialami Rasr4ullah saw
keiika berada di pidalaman Bani Sa'ddiangg-ap sebagai salah satu
p"rt"na" kenabiin daq isyarat pemilihan Allah ke-padanya untuk
iuatu oerkara besar dan.iUulia. Peristiwa ini telah diriwayatkan
a;il"; b.beiapu riwayat yfigstlqhil, dan dari banyak sahabat. Di
antiranva adaiah Ands birr Malik dalam suatu riwayatnya yang
aif.t".iL"n oleh Muslim: tsahwa Rasulullah saw didatangi ofeh
iiUiit tetita beliau sedang bermain.main dengan anak-anak seba-

vanya, kemudian (Jibril) irengambilnya dan menelentangkannya.
Lat" (fiUril) membelah hati -(aada)-nya dan mengeluarkannya.
Kemudian (jniurit) mengeluarkan suatu gumpalan ('alaqah) darinya,

l0) Disunnahkan meminta do'a keDada orang saleh, tahpa dan arrrtJ, boti Rasulutlah saq baik

*"tir,m;l*;trunim:';*:3*hx,#jif ,Ntry,my,fr '\wH-r,w.ffixal-Qudamah al-Hambali, IV256.
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lantas berkata, "Ini adalah bagian setan yang ada padamu." IGmu-
dian (Jibril) mencuci dengan bejana diri Jmas iengan air zam-
zam, lalu mengemb alika-nnya- ke iempat semula. (Melihat peristiwa
ini) anak-anak (yang se4llq bermain dpgglgnyi) lari m6nuju ibu
susunya seraya berseru, "Muhammad telah-dibuhuh." Maka.' reka
mendatanginya dengan penuh cemas.rt)

Tujuan peristiwa ini, wallahu a'larn, bukan untuk mencabut
helenjar kejahatan di dalam jasad Rasulullah saw. sebab, jika keja-
hatan itu sumbernya terletak pada kelenjar yang ada di dilim iasid,
atau pada s.umpal-an vqn-g adg pada saLh i"ifU"giu"tyu, ,rir."yu
orang jahat bisa menjadi baik bila melakuka-n operisi bedah. Tetapi,
nampaknya tujuan peristiwa tersebut adalah s6bagi peng-umuman
terhadap suatu perkara Rasulullah saw, peisiapk"an untuk
(-mendapatkan ) pemelihzraan ('ishmail dan wahw semehiak kecilnva
dengan sarana-sarana material. Ini agar.mdnusia leLih mudih
mengimani Rasulullah saw dan membenarkan risalahnya. Dengan
demikian, peristiwa tersebut merupakam "operasi pembersifian
spiritual",.tetapi melalui proses fisili empirik sebagaip engumuman
Ilahikepada manusia. -

Apapun hikmah peristiwa tersebut kita tidak boleh, karena ke-
shahih-an rilyayatnya, b.erysah,a mgngqri j-alan keluar untuk menge-
luarkan hadits tersebut dari makna hakiki dan lahiriah dengan talniil-
takwil yang jauh dan dibuat-buat. Hanya orang yang lJmah iman
saja yang akan melakukannya.

Kita harus mengetahui bahwa kriteria penerimaan kita ter-
!3$ap.sgatu pa.Uq1 0rradits) adalah kebenaran dair ke -shahih-an n*uyut
Bila telah terbukti ke-sft ahih-awrya. maka tidak ada pilihan lain keciJi
lt3*r meneriman-ya dengan jelas secara bulat. seianjutny", krit.riu
kita untuk memahaminya ialah penunjukan (dntarih) b'ahasa dan
hukumnya. Dalam pada itu, asalsetiaf perkaiaan adalah hakikat.
Seandainya boleh bagi setiap pembaia-dan pembahas untuk me-
malingkan setiap perkataan dari hakikatrnya kebad aberbasaidalnlnh
ryaiaziyah (penunjukan di luararti hakikat), nislaya ia akai memilih
dangan seenaknyab4iJang disukainya, di samping akan menghi-
langkan nilai bahasa ilNr penunjukkann-ya. ekibatnya, terjadi"lah
berbagai pemahaman yang.membingungk"tr o."rrg. "

Kemudian, mengapa kita harus mencari takwil dan berusaha
meningkari hakikat? seiungguhnya sikap ini hanya akan dilakukan
oleh orang-y?ng imannya k"-puad Allah da_n keyikinannya EFd;
kenabian Muhanmad saw sangat lemah. Jika tiiiak, betapa mudah-
nya meyakini setiap riwayat yangshahih, baik diketahui hikmahnya
atau tidak.r

. ... l.l).Mu.slim,vl0l,l02.Dalamriwayatyangshatih,p,ristiwapembelahandadainidisebutkan
lebih dari sekali.

Sirah Nabawiyah: Analisis 'Ilmiah Minhajiah 33



Perialanan Rasulullah saw
yang Pertama ke Syam
dan Usahanya Mencari Rezeki

KtIl KA berusia I 2 tahun, Rasulullah -t?Y diajak pamannya, Abu
Thalib, pergi ke Syam dalam s,uatu kafilah dagang-. Pada waktu
kafilah di Fashra, mereka melewati seorang pendeta bernama
Bahira.Ia adalah seorang pendeta yang banyali mengetahui Injil
dan ahli tentang masalah-masalah kenasranian. Kemudian Bahira
melihat Nabi siw. Lalu ia mulai mengamati Nabi dan mengajak
berbicara. Kemudian Bahira menoleh kepadaAbuThalib dan mena-
nyakan kepadanya ," Apastatus anak ini di sisimu?" Abu Thalib men-
jiwab,"Anikku (ebu rhahb memanggil Nabi s?y {engln qanggilan
inak karena kecintaannya yang mendalam)." Bahira bertanya
kepadanya,"Dia bukan anakmu. fidak sepatutnya ayah anak ini
misih hidup." Abu Thalib berkata,"Dia adalah anak sauda-raku."
Bahira berianya,"Apa yang telah dilakukan oleh ayahnya?" Abu
Thalib menjawab,"bii mJninggal ketika ibu anak ini mengan-
dungnya." B-ahiraberkata,"Anda benat bawalah dia pulang ke nege-
riny;, ilan jagalah dia darterqng-orang Yahudi. Iika mereka melihat-
nyi disinijpasti akan dijahliinya. S-esunggrrhnya anak saudaramu
ini akan m^emegang peikaD bbsar." Kemudian Abu Thalib cepat-
cepat membawlnyi kembali ke Makkah.r2)

Memasuki masa remaia, Rasulullah saw mulaiberusaha mencari
rezeki dengan menggembalakan kambing. Rasulullah saw pgnpfr
bertntnr tentang dirinya. "Aku dulu z engq4bahhan knmbing penduduk
Mak:kah denga-n upah beberapa qirath."r3) Selama masa mudanya,

12)Diringkas dari Sirah lbnu Hisyam,lllS0 diriwayatkan ole.h Thabari di dalamThrihh-nya,
U?A7;daihaqi"di dalam Sunan-nya dai Abu Nu'aim di dalam Al-Hilyah. Di antara riwayat -riwayat
ini terdapat s'edikit perbedaan mbnyangkut beberapa rincian.

I 3) Diriwayatkan oleh Bukhari.
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Allah telah memeliharanya dari penyimpangan yang biasanya,
dilakukan oleh para pemdda seusilnyi, s6per{i beihuia-hura dan
permainan nista lainnya. Bertutur Rasulullah saw tentang dirinya:

"Aku tidak pernah menginginkan sesuatu yang biasa mereka
lakukan di inasa iahilivih liecuali dua kali. Itu-pun kemudian
dicegah oleh Alldh. Sdtehh itu aku tiaat p.*itt *"";ft;il-
kannya s-ampai Allah memuliakan aku dengari risalah. Aku-pe;ah
berkata kepada seorangteman yang mei'ggembala bersimaku
di Makkah,"Tolong awisiku kainbiieku,I-arena aku akan me-
masuki kota Makkah untuk beeadane sebasaimana Dara De-
muda. " Kawan tersebut menjd,v ab,*Lakukdnl ah." talu a'ku
keluar,

Ketika aku sampai pada rumah pertama di Makkah, aku men-
dengar nyanyiin, lalu aku berfcata,"Apa ini?" M;r;ktbL;-
kata,"Pesta." Lalu aku duduk mende-neaikannva. THaoi kemu-
dian Allah menutup telingaku, lalu aku-tertidurdari tidik terba-
ngunkan kecuali oleh panas matahari. IGmudian aku kembali
kepada temanku, lalu ia bertanya kepadaku, dan aku pun
mengabarkannya. IGmudian pad-a malim yans lain aku kita-
kan kepadglyg.sepagaimana haJam p-ertaina.fuaka aku pun
masuk ke Makkah, lalu -mengalami-kejadian sebagaim^ana
malam terdahulu. 

'lSetelah 
iiu-atu iiaa(-tffiah d;i;;ri;

inginkan keburukan. "tr)

BEBERAPA IBRAH
Hadits Bahira teltang Rasulullah-saw, yakni hadits yang

diriwayatkan oleh Jumhur IJIama'Sirah dan para perawitwa. dai
dikeluarkan oleh Tirmidzi secara panjang lebar dari hadits ebu ivlusa
al-Asy'ari, menunjukkan bahwa pala ahli kitab dari yahudi dan
Nasrani memiliki pengetahuan ten-tang- bi'tsah Nabi dengan menge-
tahui tanda-tandanya- Ini mereka- ketahui dari berita kEnabiaruiya
4nq."i"!usantentingt."d;-dd"d;;;if;:;if;;i;y;;;;;-#";
di dalam Thurat dan Injil. Dalil tentang hal ini bariyak se-kali.

Di antaranya adalah apa yang diriwayatkan oleh para ulama
Sirah, b.ah.wa o13ng-gqnSlahudi biasa memohon kedatangan Nabi
saw (sebelum bi'tsah) U:ntuk mendapatkan kemenangan ai-as kaum
Arus d l g t<h g.r3j, de n gin me_ngatakin_ " S esu-n g guhny-a sebentar l agi
akan dibangkitkan seorang Nabi yan-g laryi akin meri,gikutinya. Laiir
kami bersamanya .akan membunuf, kalian sebagai-mana "pembu-

nuhan_yang pernah dialami kaum 'Aad dan Irari." Ketika orang-
orang Yahudi mengingkari janjinya, Allah menurunkan firman-Nyi:

. t+) pl.rlwayatkan oleh lbnul Atsir dan Hakim dari Ali bin Abi Thalib. Hakim berkata tentang
riwayat ini, "Periwayatan ini sesuai dengan syarat Muslim." Diriwayatkan oleh Thabrani dari haditE
Ammar bin Yasir.
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" "tl*t Wltd "# si * y?b #-&w
\3*Y;L{u-€XfJi+1t};}tfi t'+"r-i'ff

- A.r r ;;-tr3''i,',5-9;eft6, ];1i:{9eft4
Dan setelah dataw hc\ada mereka al-Qur'an dai Allah yang
membennrhan aoa"vani ada Pada mereltn, padahal sebelumnya
ii"no biasa niemitnd fWditangan Nabi)-u*tuh mandapathnn
nurro-rr.gon atas o*rrg-bgry hafu, rnaha setelah' daryW hepada

msekadayrytelahriuakahctaiui,maekalaf inghffi krydotJn'
M"ht i;t ; Atkh atus orang' orang tnng in*korrra "-(al-Baqar-ah: 89)

Al-Qurtubi dan lainnya meriwayatkan, bahwa ketika tunrn
firman Allah :

"Oraw-oraw (Yahudi dan Navani) yang telah kami bqi al'Kitab
fmiit aanlni;t1 mmgenal Muhatnmad sepeni.mengenal anah-
inih sendii.'Dan se\ungguhnya sebagian di antara mereha
minyembunyikan hcbenarin, paaana ffiereho mengetahui' (al-
Baqarah: 146)

umar bin I(haththab bertanya kepada Abdullah bin salam
(seorang ahli kitab yang telah masuk Islam):

4 IEt sr5 J a;s iXy45w 6.*J,3;E'
6|nk$*1a;i;,A*{-'JJtxl;;4'.:$"'jli

+ #) b'oe 8,2'51- *t':i v€ + t
"Abahah hamu menpetahui Muhammad saw sebagaimana hnmu'
mtngetahui anahmi?\a mgnjawab, 'Ya, -bahfqn Ie.Qh banyah'
Alla1h mengutus (Malaihat) heiercayaan-Ny.a di lgngit heQala (or-

ang) hepeTcayaaan-Nya di 6umi iicngan sifat-sifatnya, lalu sa-ya.

i&g"6n"i"y". Adopi" an'ah saya,. maha iaya tidah mengetahui
apa-yang telah teria& dai ibunya."

Bahkan keislamai Sefitran al-Farisi juga disebabkan ia telah
m"lacak berita Nabi saw dal} silat-sifatnyi dari Injil, para pendeta
dan ulama al-Kitab.

Ini tidak dapat dinafikan oleh banyaknya parS ahlilcitab,yang
mensinekari adanva pemberitaan tersebut, atau oleh tidak adanya
irnu.?t ienvebutari NiUi saw di dalam Injil yang beredar sekarang.
56b;b. [..iiai"vu pemalsuan dan perubahan secaraberuntun pada
kit b-[it"6 tersLbut telah diketahiri dan diakui oleh semua pihak.
Maha benar Allah yang berfirman di dalam kitab-Nya:

f':*ri#Jyott€r*yJ+,--ritg,t*'ofu{r{4t
,brrtL:,!;::,--3t$-$'g44\$p;6ye#
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-+';5lSE#',y-'etsFg€xiijtg,+i,a
r YA - vt tz.i1, . -o3&6-i6'XroS

Dan diantara mereka ada yang buta hunr.fi tidah mengetahui al-
Kitab (Taurat), kecuali dongengan bohong belaha, dan mereka
hanya menduga-du.ga. Maka kccelakaan yang besarlah bagi or-
ang-orang yang rnenulis al-Kitab denga tnereka sendiri, lalu
dikatakannya' ini dari Allah ", ( dengan rnakvd) untuk memperoleh
heuntungan yang sedikit dengan perhntan itu. Maka hecClahnan
besarlah bagi rnereha harena apa yang ditulis oleh tangan merehn
sendiri, /ary lecelahnan besarlah bagi mereha harena apa yang
mereka herjakan." (al-Baqarah: 78-79)

Sehubungan dengan usaha Rasulullah menggembalpkan kam-
bing-untuk tujuan mencari rezeki, terdapat tiga pelajaran yang pen-
ting bagi kita:

Pertama, selera tinggi dan perasaan halus yang dengan kedua
sifat ini, Allah "memperindah" kepribadian Nabi-Nya, Muhammad
saw selama ini. Pamannyalah yang mengasuh dengan penuh kasih
sayang sebagai seorangbapak. Tetapi begitumerasakan kemampuan
untuk bekeda, Rasulullah saw segera melakukannya dan berusaha
sekuat tenaga untuk meringankan sebagian beban nafkah dari pa-
mannya. Barangkali hasil yang diperolehnya dari hasil peke{aan
yang dipilihkan Allah tersebqt tidak begitu banyak dan penting bagi
pamannya, tetapi ia merupakan akhlakyang frengungkapkan rasa
syuku4, kecerdasan watak dan kebaikan perilaku.

Kedua, be$aita4 dengan penjelasan tentang bentuk kehidupan
yang diridhai olehAllah untuk para hamba-Nyayangsaleh di dunia.
Sangatlah mudah bagi Allah mempersiapkan Nabi saw, sejak awal
kehidupannya segala sarana kehidupan dan kemewahan yang dapat
mencukupi, sehingga tidak perlu lagi memeras keringat menggem-
balakan kambing.

Tetapi, hibnah Ilafui menghendaki agar kita mengetahui, bahwa
h"r!u manusia yang tefbai\ adalah harta yang diperolehnya dari
usaha sendiri, dan imbalair "pelayanan" yang diberikan kepada
masyarakat dan saudaranya. Sebaliknya, harta yang terburuk ialah
harta-yang didapatkan seseorang lanpl bersrrsah payah atau tanpa
imbalan kemanfaatan yang diberikan kepada masyarakat.

- {e_tigu, para al<tivis da'wah (da'wah apa saja), da'wahnya tidak
akan dihargai orang manakala mereka menjadikan da'walr-sebagai
sumber rezekinya, atau hidup dari mengharapkan pemberian dan
sedekah orang.

- Karena itu, para aktivis da'wah Islam merupakan orang yang
paling patut untuk mencari ma'isyah (nafkah)-nya melalui usahi
sendiri atau sumber yang mulia yang tidak mengandung unsur
minta-minta, agar mereka tidak "berhutang budi" kepada seorang
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pun yang menghalanginya dari menyatakan kebenaran di hadapan
"investor budi:"

Hakikat ini, kendatipun belum terlintas dalam pikiran Rasulullah
saw pada masa itu, kareha beliau belum mengetahui bahwa dirinya
akan diserahi urusan da'wah dan risalah ilahi, tetapimanhaiyang
ditetapkan Allah untuk itu telah mengandung tujuan ini, dan menje-
laskan bahwa Allah menghendaki agar tidak ada sesuatu pun d-ari
kehidupan Rasulullah saw sebelu m bi'tsah yang menghalangijalan
da'wahnya, atau menimbulkan pengamh negatif terhadap da'wah-

"t" 'ffir9Xl*'J,lffiu.n Nabi saw perihal diriny? yans telah menda-
patkan p6meliharaan Allah dari segala keburukan sejak kecil-nya
dan awil masa remajanya, terdapat penjelasan mengenai dua hal
yang sangat penting:

Pertama, bahwa Nabi saw (uga) memiliki seluruh karakteristik
manusia, sehingga ia mendapati pada dirinya apa yang t€rdapat
pada setiap pemuda berupa berbagai kecenderungan fitrah yang
telah ditetapkan Allah pada manusia.

Kedua, sesungguhnya Allah, ke,ndatipu! demikian, telah melin-
dungi dari semua bentuk penyimpangan, dan_dari_segala sesuatu
yane tidak sesuai dengan berbagai tuntutan da'wah. Kalena itu,
lekilipun belum mendipa&an wihyu atau syari'atyang akan melin-
dungihya dari memperturutkan dorongan-dorongan nafsu, tetapi
beliau telah mendapat perlindungan lain yang tersamaryang meng-
halanginya dari mernpert-urutkannafsunya yang tidak sesuai dengan
dirinya ying telah dipersiapkaftqfiah unnrk menyernpurnakan akhlak
yang mulia dan menegakkan syari'at Islam.

Terhimpunnya dua hal tersebut,pada diri Rasulullah saw
menjadi dalil yang jelas akan adanya 'inayah llahi (pemeliharaan
Ilahi) secara lthusus yang menuntunnya tanpa perantara faktor-
faktoryang lazim (biasa), seperti pembinaan d-an pengarahan. Sia-
pakah gerangan yang mengarahkqngya ke jalan kema-'shwnan ini,
iladahal semua orang di sekitarnya, keluarganya, kaum dantetang_ea,
ising sama sekali darfjalap tersebut, tersesat jauh dari arah jalan
tersebut? ' .:" 

.

Jelas, hanya 'inayah llahiyah-lah yang memberikan kepada
pemuda Muhammad saw jalan terang, berupa cahaya yang
menembus lorong-lorong j ahiliah, termasuk tanda-tanda besaryang
menunjukkan kenabian yang diciptakan dan disiapkan Allah untuknya.
Juga menunjukkan bahwa,arti kenabian merupakan asas Pemben-
tu[an kepribadian dan arah kehidupannya, baik menyang-kut keji-
waan, perilaku ataupun pemikiran.

Tidaklah sulitbagi Allah untuk mencabuf sejakkelahiran Rasulullah,
dorongan-dorongan naluriahnya kepada kesenangan syahwat dan
hawa nafsu. Sehingga dengan demikian, beliau tidak akan pernah
sama sekali menitipkan kambing gembalaannya kepada temannya
untuk turun ke rumah-rumah Makkah mencari orang-orang yang
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beg-adang darJ berhura-hura. Ib-tapi, hal itu tidak menunjukkan,
pada saat itu, kepada kelainan-kelainan pada tatanan kejiwaannya,
karena gejala ini ada contohnya pada setiap zaman. faai, tiaat iaa
sesuatu yang meunjukkan kepada "pemeliharaan tersembunyr" yang
memalingkannya dari sesuatu yang tidak layak di samping adinyi
doro-ngan-dorongan naluriahny_a terhadapnya. Tetapi, Allah meng-
hendaki agar manusia mengetahui'inayah llahiyah ini kepada Rasu-
lullah saw, sehingga akan m-emudahkan keimanan terhadap risalah-
nya, dan menjauhkan faktor-faktor keraguan terhadap kebenaran-
nya.l

-_\'
\
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Perniagaan Rarulullah saw dengan
Harta Khadiiah ra dan Pernikahannya
dengan Khadiiah ra

. Ki{ADlJAi{, menurut riwayat Ibnul Atsir dan Ibnu Hisyam

"auUi'iloiiitE 
wanita pedagang yang m*lia dan kava' g:li:" sering

;;ti.it" or"-rrg kepeicayalanny-a 
- 
gntuk berdagang' IGtika men-

au"n?rkabarteitani keiuiuran Nabi saw dan kemuliaan akhlaknya,
Xtru-Ai"n mencoba rieniUeri amanat kepada Nabi saw dengan mem-

#;;'d"6dnnya ke Syam (sekaran! Palestina, Syria, 6banon,
dan Yordania)

Ktradiiah membawakan barang dagangan yang lebih baik dari
.p" vuttg dib.*"n"tt kepada oranglain. Da-Iam perjalana:. dagalg
ilal(;f ;* ditemani'Maisarah,-seorang kepeicayaan lgradijah.
iVf"h"-*ud saw menerima tawaran iniAan birangkat ke Syam
U"o*" Maisarah meniagakan harta Ktrad-ijah. Dalam perjalanan
ini Nabi berhasil membawa keunhrngan yang berlipat ganda, sehrngga

6;;til rniary.n Uertambah 6rhi{1qnya. 
-Selama. perjalanan

;;;ffi M.irur"h iangat mengagumi aklilak da-n_kejuiuran Nabi.
S"**-rif"t au" p"rit"t""in, dilap6rlran oleh Maisaratr kepada Khadijah.
ft 

"Jii"tt 
t"ttuhk pada keiuiurannya, dan ia pun terkejut oleh

k berfahan vans diieroletufoi dari perniagaan Nabi saw Kemudian
iltfidti;6nyit"tiutr hasr{tnya uirtuk menikah $qngan Nabi saw
denpaln peraritaraan Nafisatr- binti Muniyah. Nabi saw menye-
tri,ri"tty", kemudian Nabi menyampaikan hal itu-kcpada p.apap;

"l-ii"v". Setelah itu, merelia m-eminang Khadijafr untuk Nabi
l';;-J;'";;" rct"aii"tt, Amrbin Asad. IGtika meirikahinya, Nabi
birusia dlua puluh hml tahun, sedangkan Khadijah berusia empat
puluh tahun.' 

sebelum menikahdengan Nabi saw Khadijahp-ernah menikah
dua kali. pertama dengan Atiqbin Aidz at-Tamim-i,.dqr yang.kedua

dengan Abu Halah at-Tiamimi; namanya Hindun bin Zurarah.'"'

lS) Dtrt*"y"tk r .t"h lbnu Sayyidin-Nas dalam'Usizrazllrsar; Ibnu Hajar daltmal-IshaDalt
dan lainnya.
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BEBERAPA'IBRAH
Usaha menjalankan perniagaan Khadijah ini merupakan

kelanjutan dari kehidupan mencari nafkah yang telah dimulainya
dengan menggembala.kambing. Hikmah d4n ibrah mengenai masalah
ini telah kami jelaskan sebagaimana pada pembahasan terdahulu.

Mengenai keutamaan dan kedudukan Khadijah dalam keh-
an Nabi saw, sesungguhnya ia tetap mendapatkan kedudukanidupan Nabi saw, sesungguhnya ia

yang tinggi di sisi Rasulullah sepanjyang tlnggl dl srsr Kasulultah sepanJang rudu
di d.lq* riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa
terbaik pada zamannya. ' ' '. i'

Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa AIi ia'pernah
mendengar Rasulullah bersabda: 

-

ti/, + ri j;Qbujl !,ii::-;V th'r*,rQi r-#3J' "

Sebaik-baih wanita (lanyit) adalah Maryam binti linrail" dan
sebaik-baihwanita (bumi) adalah l(hadijah binti Khuwailiil. 16l

Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan dari Aisyah ra, ia
berkata:

g6 vf:* + A\;, -E #y-3 t e {#i-t*} g Lh6
6tyi#;53jr5-",3si-6,ttog.ii:$:-u-urs
# &, ili"joi r {} {,,U6 s,SlAgtt Jf 6 jE *i.

. ,;';Li, Lf;/t*al$,ll
'Ahu tidah pernah cembura hepada istri-istri Nabi saw hecuati
hepada Khadijarh, sehalipun ahu tidah prnah bertemu dmgannya.
Adalah Rasulullah saw apabiln menyembelih hatnbing, ia berytesan,
"Kiimkan daging kepada teman-teman Khadijah." Pada suaht hai
ahu rnemnrahiny a, Ia lu ahu hatahan, " IQta dijah? " I(emudian N abi
sau) bersabda, ;'Sesungguhnya ahu telah dih,antnia cintanya." t7l

,", ,"o#Xtl"1"dan 
T$ab1g,i meriwavatkan dari Masruq dari Aisvah

ri *gi& 4!r'sa'i$'" er$ e iU$-3 -o 

"i$ii{:gt,$:li'wtx5-6'F3i,Q;$z'*ta"!-r!5
' :. i;i < qr&di'i'ti'"r' S ()!'34 y5ts; liS

16) Kata ganti di dalam kata zrsalic seperti ditunjukkan oleh riwayat Muslim kembali kepada
langit untuk yang pertama (Maryam) dan kepada bumi untuk yang kedua (Khadijah). Berkatalah
ath-Thaibi: kata ganti yang pertama kembali kepada umat di masa Maryam hidup,yang kedua kembali
kepada umat ini. Lihat Fathul Ban, 7Pl.

17) Muttafaq Alaih,lafazh ini bagi Muslim.
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i.$t:Ettifrt,t$4 i,6$if.tu,;i,-';{rsr;'}L6t-Ei7iiir,rlifi5lit"6d"$'6{'3€'"4

z!< rl <

G;
iidak
fun

il:4,g,;tzt5,t.!r1Ji6l'ai28f 
-s*;

5l
&rti6ss;,,1,

Rasuhtlloh kehnr runah sehiloga nenyehtt
nn- Pada nuu rnli Roslthtllah n'eryifutrya,
bcemkmanfu" I-afu afu katahnt "&thmtkah

i iffiii iroionp tua vans Atloh telah menggantikannya untuk
i)i)nhn nrn'o Jon" fihillbaih darinta?' Kemudian RasulullahEahanlda, orang iang libih- baih &i\ty"!: I{eniudiin Rrisulutlah
,r-i"i i"iiif, ienib da, " Deryi Allah; 4lai4 tidah menggantihbn
untuhhu ordnpuans lebih baik dainvs. Dii bqfuan ketiha trang-untuhku oriw vaw kbih baik dainys. Dii bqiman ketiha trang-
iraiE inphar"f,ia tic*Oernrhdn aku E4tiha oriang-orang rnendusta-oraip inpkar dia tnembenarhan ahu kehha ofttfig-ol1ang tnencrusm-

hanEu, Tia membela den'gan hantanya hctiha grang-oran! rneng-
'i- t^-;*., ,]na abrt rlibniniai AIInh. annhdarinyajsimlmtara ahulnlnngiku, dary qku dihataniai Allah anak darinyat sentmtara
tidah"dikantniai anah sarya sehali dai htlri hinnya''l , ., , ,

sehubungan dengan pernikahan Rasulullah saw $e5rsan Khadiiatl
kesan vang p-ertamikaii didapatkan dari pernik4han_ ini ialah,
Ui;;'R"Suiullah saw sama s^ekati tidak niemperhatikan faktor
k;;il;g"" j*"ai.n. Seandainya Rasulullah sangat memperhatikan
hal tersebut, sebagaimana pemuda seusianya, mscaya Deuau men-
;;ti ;;;ti.tte 6uit tn"al", atau- minimaf orang yaTg tidak tebih
i.r" a"ri"i". Nimpaknva, Rasulullah saw menginginkan I(hadijah
t"..o" l"-"tiaan'akhliknva diantara kerabat ddn kaumnya, sampai
ilp;;;h ;;aapa*an 5tit ukan 'Afifah Thahirah (wanita suci) pada
misa jahiliyah.- -_ 

d"*ifi.f,an ini berlangsung hingga Khadijah qeninge.3ldunia
oada usia enam puluh lima tahun, sementara itu Rasulullah saw
i.];h ;;;j;til i0 ;h;;, dil;6"'n[i' selama masa ini untuk
ilgliit"-tr a""ein wanita a'tau ladis-lain. Padahal, usia antara 20
;;;;i i0 tafiun merupakan ilas" bergejolaknya keinginan atau

G;J"4"*ngan untuk frenambah istri liaiena dorongan syahwat.

Tetapi f,ituhammad sriw telah melampaui masa tersebut tanpa
nernah ULrfit<ir sebasaimana telah kami katakan, untuk memadu-ftt"Jil"[. p"aihat, aidai bteliau mau, tentu beliau akan me-ndapat-

t." iitti t"nna bersusah pavah menentang adat atarl kebiasaan

-*v.i"t"t. ifalagi, behdu menikah dengin Khadijah yang ber-
status janda dan lebih tua darinya.

H"t it"t ini akan membungkam mulut orang-orang yang.hati-

"". t"iU"t". ot"h dendam kepad'a Islam, dan keku-atan pengaruhnya
d'".i t uiu"lan missionaris, orientalis dan antek-antek mereka.

Merefa mensira bahwa dari tema pernikahan Rasulullah saw

akan-dapai aii"aif"" sasaran empuk uirtuk menyer-an-g Islam dan
;;;tr;il;-t;if M;hammad iaw. Dibavangkin bahwa mereka
akan mampu mengubah citra Rasulullah saw di mata semua oriang,
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sebagai seorang seks maniak yang tenggelam dalarn kelezatan
jasadiah.

Para missionaris dan sebagian besar orientalis adalah' musuh-
musuh bayaran terhadap' Islam, yang menjadikan""penikaman
agama (Islam)" sebagai profesi untuk mencari nafl<ah. Adapun para
murid mereka yang tertipu, kebanyakan memusuhi Islam karena
taqlid buta, sekadar ikut-ikutan tanpa berpikir sedikit pun, apalagi
melalui kajian. Permusuhan mereka (para murid orientalis) terha-
dap Islam tak ubahnya seperti lencana yang diganhrngkan seseorang
di atas dadanya sekadar supaya diketahui orang keterkaitan kepada
pihak tertentu. Seperti diketahui, lencana itu tidak lebih sekedar simbol.
Ma\a, permusuhan mereka terhadap Islam tidak lain hanyalah
simbol yang menjelaskan identitas mereka kepada semua orang,
bahwa mereka bukan termasuk dari bagian sejarah Islam, dan
bahwa loyalitas mereka hanyalah sekadar lencatayang mdnje-laskan
identitas diri mereka di tengah kaumnya, bukan suatu hasil pemi-
kiran untuk pengkajian atau argumentasi.

Jika ti4ak, tentu tema pernikaharr Rasulullah saw merupakan
dalil yang dapat digunakan oleh Muslim yang mengetahui agama
dan mengenal Sirah Nabinya, untuk membantah tikaman-tikaman
para musuh agama ini.

Mereka bermaksud menggambarkan Rasulullah saw sebagai
seorang pemburu seks yang tenggelam dalam kelezatan jasadiih.
Padahal, tema pernikatran Rasulullah saw ini saja sudah cukup sebagai
dalil untuk membantah tuduhan tersebut.

Seorang pemburu selcs tidak akan hidup bewih dan sllcl sampai
menginjak usia 25 tahun dalam satu lingkungan Arab Jahiliah seperti
itu, lanpa terbawa arus kerusakan yang mengelilinginya. Seoiang
pemburu seks tidak akan pernah bersedia menikah dengan seorang
janda yang lebih tua darinya, kemudian hidup bersama sekian lama
tanpa melirik kepada wanita-wanita lain yaqg juga menginginkannya,
sampai melewati masa remajanya, kemudian masa tua dan mema-
suki pasca tua.

Adapun pernikahapgya setelah itu dengan Aisyah, kemudian
dengan lainnya, maka gasing-masing memiliki ki-sah tersendiri.
Setiap pernikahannya riemiliki hikmah dan sebab yang akan me-
nambah keimanan seonang Muslim kepada keagungan Muhammad saw
dan kesempurnaan akhlaknya

Tentang hikmah dan sebabnya, yang jelas pernikahan tersebut
brkut untuk memperturutkan dorongan seksual. Sebab seandainya
demikian, niscaya sudah dilampiaskannya pada masa-masa sebe-
lumnya. Apalagi pada masa-masa tersebut pemuda Muhammad
saw belum memikirkan da'wah dan permasalahannya yang dapat
memalingkan dari kebutuhan nalurinya.

I(ami tidak memandang perlu untuk memanjangkan pembe-
laan terhadap pernikahan Nabi saw, sebagaimanC dilakukin oleh
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sebog'iarup@$lts.;

;;,t'u'.t i.., j..ril*::ir. i,,ii;,;J: ,; rl,,l j $lJ,,ru=r,, tiliir","li:rir',,3"'i .irsilii;i i::i;.;i-,;;t
i:.i?::',.l"ii::,;:,\n;:fi,di1:iiil-i.:::i:;r::i::,:lU','i+ft-*',11..:i 1t;t'.:rili:;i1il:'{f-:t:.-C-r:1ittl'i,:il;:r;*
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Keikutsertaan Nabi raw
dalam llllembangun Ka'bah

KA'BAH adalah 'rumah'yang pertanra kali dibaneun atas nama
Allah, unnrk meyembah Allah dii mentauhidkan-Nla. Dibansun
oleh_bapak para Nabi, Ibrahim as, setelah menghadari "perang Lr-
Ipla" dan penghancuran tempat-tempat peribadatan yang didirikan
di atasnya; Ibrahim as membangunnya berdasarkan wahyr dan
perintah dari Allah:

Dan (bgatlah), kctiha lbrahin meningikan (menbina) dam-
damr fuitullah besata Ismail (smya-brdoa), Ya Rabb hmd,
texirnaloh daripada hnni (arylan hami1, sesznguhryn hghaulah
Yang Maha Mendengm lagi Maha Mengenhui.n 1al-Baqarahz lZ\
Setelah itu lh'bah mengalami beberapa kali serangan yang

mengakibatkan kerapuhan Sangunannya.' Diantaranyi adahf,
serangan banjir yang menenggelamkan-Makkah beberipa tahun
sebelum br?Ja&, sehingga menambah kerapuhan bangunarinya. Hal
ini memalsa orang-orang Ouraisy harus membangun Kabatr lembali
demi menjaga kehormatan dan kesucian bangunannya. Penghor-
matan dan pengagunlanterhadap Ikbah me-rupakail "sisa"-atau
peninggalan dari.syari'at Ibrahimas yang masih-terpelihara di ka-
langan orang Arab.- 

Rasulullah saw sebelumbi'tsahpernah ikut serta dalam pemba-
ngunan trb'bah dan pemugarannya'. Beliau ikut serta aktif meng-
usung batu di atas pundaknya. Pada waktu itu Rasulullah saw bei-
usia 35 tahun, menurut riwayatyang paling shahih.

Bukhari meriwayatkan di dalam Shahih-nya dari hadic Jabir
bin Abdullah ra, ia berkata: IGtika lk'bah dibairgun, Nabi saw dan
$bbaq p-ergr mengusung b4tu. Abbas berkata [epida Nabi saw,
"Singkirkan kainmu di atas lutut." IGmudian Nabi saw mengikat-
kannya.

Nabi saw memiliki pengaruh besar dalam menyelesaikan
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kemelut yang timbul akibat perselisihan antar kabilah tentang siapl
yang beihak- mendapatkari kehorm-atan meletakkan haiar aswad
fiteirpatnya. Semua pihak tunduk kepada usulan yang diajukan
Nabi slw, fa..tra mereka mengenalnya sebagai a l-Amin (terpercaya)

dan mencintainya.

BEBERAPA'IBRAH
Sebagai catatan terhadap bagian Sla& Nabi saw ini kami

kemukakan empat hal:
Pertama, urgensi, kemuliaan, dan kek-udtrsa-n [G'bah yang telah

ditetapkan Allah. Cukuplah sebagai- d-a4[nya, bahwa .orar-tg y- -aqg
mendirikan dan membingunnyiadalah Ibrahim kekasih Allah,
dengan perintah dari Allah sufaya menjadikan rumah pe+aFa
,mttik m'enyembah Allah sematb,iebagai tempat berkumpul dan
tempat yang aman bagi manusia.

- 
lbtapi, ini tidak berarti bahwa Ka'bah memiliki pengaruh terha-

dan orane-orans yangthawafdi sekitarnya, atau orang-orang yang
i'tiiuf di dalamn--vi. lG:Uat -kendatipun memiliki kekudusan dan
rcatiauk45r di sisi Allah- adalah banr yang tiddk dapat memberi bahaya
dan manfa'at.

Ketika Allah mengutus Ibrahim untuk merunfirhkan berhala-
berhala da n para thaghlr, menghancurkan rumqh-ruqah peribada-
tannva. mel6nvapka-n rambu-iambu dan menghapuskan Penyem-
bahannva, alih'menehendaki agar dibangun di atas bumi suatu
bangunin yang akan menjadi lambang pentauhidan d.an Penyem-
bahan Allah semata. Suatu Iambang yang mencermrnkan {epan-
iang masa- arti aqama dan peribadahin ying benar, dan penolakan
ierfradap kemusyiikan dan fenyembat4n berhala. Selama beberapa
abad minusia irenvembah bitu, berhala dan pata thaghut, dan
mendirikan rumah-'rumah ibadah untuknya. Sekarang telah tiba
saatnya untuk mengganti "rumah-rumah" yang didiritan untuk
;;;#;b;h Hrurr rEiltt. s.ti"p orzrng yang m-epasukinya akan
meniapatkan kemuliannya, karena ia tiillk tunduk dan merendah
t ecuatf tranya kepadine.lgipta alam semesta.

Jika o rlng- ot"tt g y"it) b" tit"an kcpada wah daniy ah (kee..s aan)
Allah dan pari peme-hik {ama-Nya- hirul memiliki suatu ikatan
vang akan'membertalikan-merekal dan sebuah tempat yang akan
iriefipertemukai mereka, kendatipun berlainan nege-ri, lalgsq fan
bahaSa mereka, maka tidak ada yang lebih tepat untuk dijadikan
ikatan dan tempat pertemuan selain dari-"rumah" yang didirikan
sebagai lambang untuk mentauhidkan Allah {qn -r,nenolak-kem.uq-
vri$h untuk mEntauhidkan Allah dan menolak kemusyrikan ini.
"OiU"*utt 

"aungannya 
mereka saling berkenala l.-Di sinihh mereka

bertemu karen-a pa'neeilan kebeniran yang dilambangkan oleh
rumah ini. "Rumah" vi-ng mencerminkan persatuan kaum Muslim
di seluruh penjuru dunia:-mencerminkan p6ntauhidan dan-penyem-
bahan AUah iematil. Kendatipun selama beberapa abad pernah
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dijadikan tempat penyembahan tuhan-tuhan palsu.
Inilah yang dimaksud oleh firman Allah :

Dan (ingatlah), ketika lfumi menjadihan ramah itu (Baitullah)
tempat berkumpul bagi manus'ia dan tempat amltn. Dan jadikanlah
sebagian maqarn lbrahim tempat shalat. (al-Baqarah:125)
Makna inilah yang akan dirasakan oleh setiap orang yang

melakukan thawaf di Baitul Haram, jika ia telah memaha,sii arti
'ubudiyah kepada Allah dan tujuan melaksanakan perintah-pertntah-
Nya, baik karena sebagai perintah yang harus dilaksanakari ataupun
karena sebagai seorang hamba yang berkewajiban memafuhi
perintah. Di sinilah nampak kekudusan Ka'bah dan keagungan
kedudukannya di sisi Allah. Dari sini pula terasa perlunya menunai-
kan haji danthawafdi sekitarnya

Kedua, penjelasan menyangkut berapa kali peristiwa peru-
sakan dan pembangunan Ka'bah.

Sepanjang masa, Ka'bah pernah dibangun empat kali tanpa
diragukan lagi. Akan halnya pembangunan Ka'bah sebelum itu,
maka masih diperselisihkan dan diragukan kebenarannya.

Pembangunan Ka'bah yang pertama kali adalah yang dilakukan
oleh Ibrahim as dibantu anaknya, Isma'il as, atas perintah Allah,
sebagaimana dinyatakan secara tegas oleh al-Qur'an dan Sunnah
yangshahih.

Firman Allah:

'[6L5; J"-\:J') ;, *?i'u -*t$\-!-:r$ f{'' E

, ry v r J i.r r i- j, ;Q$t'€€)i 6d tQ
"Dan (ingatlah), ketika lbrahim meninggihan (membina) dasar-
dasar Baitullah beserta Isma'il (seraya berdo'a) 'Ya Rabb hami,
terimnlah daipada kami (amalan hami), sesungguhya Enghaulah
Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. " (al-Baqarah: 127)

Bukhari meriwayatkan dengan sanad-nya dari Ibnu Abbas ra :

*-:g+Jni$ L;,;a;r;; ss - ;a,gL6 - 1ir'A ..

:6. a|i::;'& e CS; J6, 4;'s56 E$; JE

e=f/ idtUf 'di;, e{.E ll 1i';, EV -.i,'tg

.i:3+3.dJ','* arflitis'uli -{i i6 "1{1-;i6 lZ
- - - #Lz+v lfi3w\,is-'J*",q t

"... hetutdian (Ibrahhn) bu*nta, "Hai Istna'il, se

memerintahknn ahu (untuh melahuhon) se suatu Isru'il
Allah

MoIa, "Lahthanlah ap 5tang dipqil "Ibrahim
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bertanya, "Karnu ahan membantuhu?" Isma'il menjawab, 'Ahu
ahan m|mbantumu." Ibrahim berkata, SesunBguhnya Allah
memerintahkan ahw agar akumembangunnrmah (I{n'bak) di sini,"
semya menuniuk ke bukt di sekitarnya. (Nabt saw) bersabda,
'Pala saat iiulah keduanya rttembahgun dasar-dasar Kq'bqft,
kemudinn I sma'il mengusuit g batu dan"Ibrahim rnembangun..." rtl

Az-Zarkasyi mengutip dan Sejmah M akkah karangan al- Pvraqi,
bahwa Ibrahim membangun Ka'bah dengan tir,rggi t"jutt depa,
dalamnya ke bumi tiga puluh depa, dan lebarnya dua puluh depa,
tanpa aiap.ts) As-suhaili menceritakan, bahwa tingginya sembilan
depa.zot Menurut penulis (Dr. al-,Buthi, pen), riwayat as.Suhali lebih
tepat daripada riwayat al-Azraqi.

Pembangunan Ka'bah yang kedua ialah yang dilakukan oleh
orang-orang Quraisy sebelum Islam, dimana Nabi saw ikut serta
dalam pembangunannya, sebagaimana telah kami sebutkarr" Mereka
membangunnya dengan tinggi delapan belas depa, dalamnva enam
Jrp", J"E u.ut;^dE;p" m?reka biarkan di hii; (Isma'il).1tr

Menyangkut hal ini Rasulullah saw pernah bersabda dalam
sebuah riwayat Aisyah :

,=-i1!qr{{*E#v,
Li;;;,,i,*u--'lGj{;'.railv,iilj'€-iFii6
.i, i '=gl;l;t;i *&W;L+EI#FAU'7

masa jahiliyah,
"WahaiAisyah, halau bu.kan harena kaummu masih dehat dengan
masa jahil'iyah, niscaya ahu peintahkan (untuh membonghar danva ahu peintahkan (untuh membonghar dan

hernudian ahu nnsuhhan ke!!&nya3?a ya?gmembangun) I(a' bah, hemudian ahu nnsahhan kepafanya apa yang
pemah diheluathan darinya,,ahu perdalam lagi le bwmi dan aku

{to.;'516-i€.le;

buat Dadnnya pintu timur dan barat, la,lu ahu senquntqkan sesaai
asas'Ibrahim.nzl

18\ Shalilutl &tkhari;t$tafu,Qm&silAnhiyabab.firman Allah; Wanahln&allahulbrahima
hhalila...

19) Lihatl'fuintrs,$ld oleh rz-Zar,kasyi, hal.l '16.Nl'Uwtsl'*ss,ll5L
2t) nrikhari meriwayatkannya didalamRitabulHqijibab Fodhht Mahhah.LihatjugtA'lanus

Sayid, oleh az-Znrkasyi, hal.,16.
22) MffiafaqAbih,lafazh ini bagi Bukhari.

pemah
buat Dc

Pembangunan Ka'bah yang ketiga ialah setelah mengalami
kebakaran di-masa Y-azid bin Mu'awiyah; ketika tentara-tentarnya
dari penduduk Syam m qyerangnya.

Para tentara tersebut,'itas perintah Yazid, mengepung Abdullah
bin az-Zubair di Makkah ili ba*ah pimpinan al-Hashin bin Numair
as-Sakuni pada akhir tahun tiga puluh enam. Mereka melempari
Ka'bah deirgan manjanik sehiiggi menirnbulkan ketusakan dan
kebakaran. IGrnudian Ibnu az-Zubair menunggu sampai orang-orang
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Tiga hari berikutnya, ia mulai menggempurnJa -sampai rata
dengan tanah. Kemudian Ibnu az-Zubair mendiiikan beberapa tiang
di sekitarnya dan memasang tutup di atasnya. Kemudian mereka
mulai meninggikan bangunannya. Ia tambahkan enam depa pada
bagian yang !6rnah dikurangi. ia tambahkan panjangrlyt sepuluh
depa, dan dibuatnya dua pintu: pintu masuk dan pintu keluar. Ibnu
az-Zubair berani memasukkan tambahan ini berdasarkan hadits
Aisyah dari Rasulullah saw terdahulu.23)

Pembangunan Ka'bah yang keempat dilakukan setelah terbu-
nuhnya az-Zubair. Imam Muslim meriwayatkan denga n sanadny a
dari 'Atha', bahwa ketika Ibnu az-Zubair terbunuh, al-Hajjaj menulis
kepada Abdul-Malik bin Marwan mengabarkan kematiannya, dan
bahwa Ibnu az-Zubair membangun Ka'bah di atas asas yang masih
dipermasalahkan oleh para tokoh kepercayaan Makkah. Kemudian
Abdul-Malik menjawabnya melalui surat, "Kami tidak bisa
menerima tindakan Ibnu az-Zubair. Menyangkut tambahan panjang-
nya masih dap at ditolelir, tetapi menyangkul tambaha n Hij r (Isma' il)
hbndaklah dikembalikan kepada bangunan-nya (semula), dan
tutuplah pintu yang dibukanya." Maka digempur-lah Ka'bah dan
dibangunkembali.24)

Dik"t"k"tt, bahwa ar-Rasyid pernah bertekad akan membong-
kar Ka'bah dan membangun k-embali sebagaimana bangunan Ibnu
az-Zubair. Tetapi kemudian dicegah oleh Malik bin Anas, "Wahai
Amirul-Mu'minin, janganlah rumah ini dijadikan permainan oleh
para raja sesudahmu. Janganlah setiap dari mereka mengubahnya
sesuka-hatinya, karena-{indakan tersebut akan menghapuskan
wibawa rumah ini dari hdti'manusia." Kemudian ar-Rasyid mem-
batalkan niatnya.zs)

datang di musim haji, lalu ia meminta pendapat mereka seraya berkata,
"Wahai manusia, berilah pendapat kalian tentang lG'bah. Aku gempur
kemudian aku bangun lagi atau aku perbaiki yang rusak-rugak saia?"
Lalu Ibnu Abbas berkata, "Menurut saya, sebaiknya Anda peftaiki yangEE, .t-vr-g. eYY+u^J-.-

rusak-rusak saja dan tidak perlu menggempurnya." Ibnu az-ZubairnrsaK-n$aK saJa oan uoaK penu menggempurnya. lDnu az-zuDarr
berkata, "seandainya rumatrsalah seorang kamu terbaka4, makb pasti

sudah tiga
ia akan memperbaruinya, apalagi ini rumah Allah. Sesungguhnya saya
sudah tiEa kali isti&nrah kepada Allah, kemudian bertekad'untuksudah tiga kali istihtutrah kepada .A,Ilah, kemudian
melaksanakan keputusanku. "

23) Lihar'Uymul Arsar,Ibnu Sayyidin-N as, ll53; A'lanu Saiid Az Zarkasy, hal.46. Hadits
ini diriwayatkan ofuh Muslim pada bab Pbnggempuran dan Pembangunan Kabah. Di dalam riwayat
ath-Thabari disebutkan bahwa Ka'bah terbCkar karena percikan api yang dinyalakan di sekitarnya.
Lihat Thrih httt h Thab ai, 5 I 498.

24) Muslim,4/99.
25) Imam An Nawawi di dalamSyarabnya atas Muslim dan menyebutkan bahwa orangyang

bermakludingin membongkarKa'bahadalahArRasyid.Tbtapididalam'UymulAtsardanA'lamus
Sa;rd disebut[,an Abu Ja'fai Al-Manshur. Seperti diketahui, Imam Malik hidup di masa Harun Ar
Rasyid dan Al-Manshur. Jadi, kemungkinannya ada.
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Itulah empat kali pembangunan Ka'bah yang dapat diyakini
kebenarannyd. Adapun pembangunannya sebelum Ibrahim as, maka
masih diperselisihkan dan diragukan kebenarannya. Apakah Ka'bah
sebelum itu sudah dibangun atau belum?

disebutkan di dalam beberapa atsar dan riwayaf bahwa orang
yang pertama kali membangunnya adalah Adam-as. Di antaranya
ialah apa yang diriwayatkan oleh Baihaqi di dalam Kitab Dala'ilun
Nubuztiiah, dari hadits Abdullah bin Amr, ia berkata Rasulullah saw
bersabda, "Allah mengutus Jibril as kepada keduanya, 'Bairgunlah
sebuah rumah untukku.' Kemudian Jibril membuatkan garis kepada
keduanya. Lalu Adam m,ulai me,nggali, sementara itu Hawa' meng-
usung sampai menyentuh air, lalu dipanggil dari bawahnya, 'Cukup
Adam!' Ketika keduanya telah membangunnya, Allah mengilhamkan
kepada Adam agar iathawafdi sekitarnya, dan dikatakan kepadanya,
'Kamu manusia pertama dan ini adalah rumah pertama. 'Kemudian
berlalulah beberapa abad sampai Ibrahim meninggikan dasar-dasar
bangunannya."

Al-Baihaqi berkata: Ibnu Lahi'ah meriwayatkannya secara
sendirian. Ibnu Lahi'ah dikenal seorang yang lemah tidak dapat
dijadikan hujjah.

Selain itu terdapat beberapa riwayat lain yang semalaia dengan
riwayat yang dikeluarkan oleh Baihaqi ini, tetapi kesemuanya tidak
terhindar dari kelemahan. Dikatakan juga, orang yang pertama kali
membangunnya adalah Syits as.

Dengan demikian, Ka'bah -berdasarkan riwayat-riwayat yang
lemah- telah dibangun sebanyak lima kali.

Tetapi sepatutnya kita berpegang kepada riwayat yang shahih,
yaitu bahwa Ka'bah pernah dibangun sebanyak empat kali, sebagai-
mana telah kami j elaskan. Adapun riwayat-riw ay at y ang mentebut-
kan pembangunannya selain yang empat kali tersebut, maka kita
serahkan kepada Allah. Ini, tentu saja, tidak termasuk beberapa
kali pemugaran dan perbaikan setelah itu.

Ketiga, kebijaksqnaan Nabi saw dalam menyelesaikan masalah
dan mencegah terjadinyape,rmusuhan. Antarsiapa? Antarkaum yang
jika terjadi permusuhan jailng sekali tidak menumpahkan darah.
Seperti telah diketahui, permusuhan mereka dalam masalah ini
hampir saja menimbulkan peperangan. Bani Abdid-Dar telah
menghampiri mangkuk berisi darah, kemudian bersama Bani 'Ady
berikrar untuk mati seraya memasukkan tangan-tangan mereka ke
darah tersebut. Sementara itu, kaum Quraisy tinggal diam selama
empat,,atau lima malam tanpa adanya keseiakalin atau penyele-
saian yang dapat diajukan, sampai api fitnah tersebut padam di
tangan Rasulullah saw.

Kita harus mengembalikan keistimewaan Rasulullah saw ini
kepada persiapan Allah kepadanya untuk mengemban tugas risalah
dan kenabian, sebelum mengembalikannya kepada kecerdasan dan
kejeniusan Nabi saw yang telah menjadi fitrahnya.
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Sebab, asas pertama dalam pemb-entukqn- keprib.adian Nabi
saw ialah bahwa ii sebagi seorangRasul dan Nabi. Setelah itu baru
menyusun keistimewaan Nabi siw yang lain, seperti kecerdasan
dan kejeniusannya.

Keempat, ketinggian kedudukan !'tqbi saw dikalangan tokoh
Quraisy daii berbagll tingkatan dan kelas. Di kalangan mereka,
Nabi siw dikenal setagai al-Amin (terpercaya) dan sangat dicintai.
Mereka tidak pernah meragukan kejrliu-rangya- apabila b.eqbicara,
ketinggian akhlaqnya apabila bergaul, dan keikhlasannyb apabila
dimiiiii bantuan-melaliukan sesuatu.

tlal ini'mengungkapkan kepada anda, betapa kedengkian dan
keangkuhan telah menguasai hiti mereka ketika mereka mendus-
takari, memusuhi dan menghalangi da'wah yang disampaikannya
kepada mereka.l
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lkhtila' (Menyendiri) di Gua Hira'

il\El\DeKAIl usia empat puluh tahun, mulailah tumbuh pada
diri Nabi saw kecenderungan untuk melakukan 'uzlah. Allah
menumbuhkan pada dirinya rasa senang untuk melakukan ikhtila'
(Menyendiri) di Gua Hira' (Hira' adalah nama sebuah gunung yang
terletak di sebelah barat laut kota Mekkah). Ia menyendiri dan
beribadah di gua tersebutselama beberapa malam. Kadang sampai
sepuluh malam, dan kadang lebih dari itu, sampai satu bulan.
Kemudian beliaukembali ke rumah sejenakhanya untuk mengambil
bekal baru untuk melanjutkanihhtila'-nya di gua Hira'. Demikianlah
Nabi saw terus melakukannya sampai turun kepadanya wahyu
ketika beliau sedang 'uzlah.

BEBERAPA'IBRAH
'Uzlah yang dilakukan Rasulullah saw menjelang bi'tsah

(penganghnnn s ebagai Rasul) ini mernilihi maktn dan urgensi yang sangat bam
dnlam kehifupn haum Muslim pda umtnarya dan pra da'ipada khususnya.

Peristiwa ini menjelaskan, bahwa seorang Muslim tidak akan
sempurna keislamamrya --betapapun ia telah memiliki akhlak-
akhlak yang mulia dan ntelaksanakan segala macam ibadah- sebe-
lum menyempurnakannya-dertgan waktu-w aktu'uzlah dan khalwah
(menyendiri) untuk "menladili diri sendirl" (muhasabatun-nafsi).
Merasakan pengawasan Allah dan merenungkan fenomena-fenomena
alam semesta yang menjadi bukti keagungan Allah.

Ini merupakan kewajiban setiap Muslim yang ingin mencapai
keislaman yang benar. Apalagi bagi seorang penyeru kepada Allah
dan penunjuk kepadajalan yang benar.

Hikmah dari program'uzlah ini ialah, bahwa tiap jiwa manusia
memiliki sejumlah penyakit yang tidak dapat dibersihkan kecuali
dengan "obat" 'uzlah dan "mengadilinya" dalamsuasanahening, jauh
dari keramaian dunia. Sombong, ujub $angga diri), dengki,riya', dan
cinta dunia, kesemuanya itu adalah penyakit yang dapat menguasai
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iiwa, merasuk ke dalam hati, dan menimbulkan kerusakan di dalam
batin manusia, kendatipun lahiriahnya menarnpakkan amal-amal
saleh dan ibadah-ibadah yang baik, dan sekalipun ia sibuk melaksa-
nakan tugas-tugas da'wah dan memberikan bimbingan kepada or-
ang lain.

Penyakit-penyakit ini tidak dapat di-oba! kecuali dengan melaku-
kan ihhtita' secara rutin untuk merenungkan hakikat dirinya, Pencipta-
nya, dan sejauh mana kebutuhannya kepada pertolongan dan tmfiq
Ailah pada setiap detik kehidupalrnya. Demikfun pula merehungkan
ihwal manusia: sejauh mana kelemahan mereka di hadapan Pencipta,
dan betapa tak b-ergunanya pujian dan celaan manusia. Kemudian
merenungkan fenomena-fenomena keagungan Allah, hari akhb penga-
dilan, besarnya rahmat dan pedihnya siksa Allah. Dengan perenungan
yang lama din berulang-ulang tentang hal tersebut, maka penyakit-
beniakit yang melekat pada jiwa manusia akan berguguran. Hati
henjadi [iaup dengan cahaya kesadaran dan kejernihan. Tidak ada
lagi kotoran dunia yang melekat di dalam hatinya.

Hal lain yang juga sangatpenting dalam kehidupankaum Mus-
lim pada umumnya dan para pengemban da'wah pada khususnya,
ialah pembinaan nnhabbatuilaft di dakam hati, karena ia merupakan
"mataair" yang memunculkan pengorbanan dan jihad, di samping
merupakan asas setiap da'wah yang bergelora dengan benar. ftlapi
ia tidik akan tumbuh dari keimanan rasio semata. Sebab, masalah-
masalah rasional semata tidak pernah memberikan pengaruh ke
dalam hati dan perasaan. Seandainya demikian, niscaya para
orientalis sudah menjadi pelopor orang-orang yang beriman kepada
Allah dan Rasul-Nya. Pernahkah anda mendengar salah seorang
ilmuwan yang telah megorbankan nyawanyq 4eryi keimanannya
kepada sebuah rumus matematika atau masalah aljabar?

Sarana untuk menumbuhkan mahabbatullah -setelah iman
kepada-Nya- ialah memperbanyak tafakkur tentang ciptaan dan
nifmat-nifma-Nya. Merenungkati b.tupa keagungan d-an [ebesaran-
Nya. Kemudian memperbanyak mengingat All-qh derlgan lisan dan
hiti. Dan semuanya-itu, hanya bisa diwujudkan dengan 'uzlah,
hhalwat dan menjauhi kesibukan-kesibukan dunia dan keramaiannya
pada waktu-waktu terteptu'sec ara terpro gram.

Jika seorang Muslini telah melakukannya dan siap untuk me-
laksanakan tugas ini, maka akan tumbuh di dalam hatinya mahabbah
ilahiyah yang akan membuat segala yag besar menjadi kecil.
Mel6cehkan segala bentuk tawaran duniawi, memandang enteng
segala ganguan dan siksaan, dan mampu menggtasi setiap per,Ig-
hinaan-dan pelecehan. Itulah bekal yang harus dipersiapkam oleh
para penyeru kepada Allah. Karena bekal itulah yang dipersiap-
kan allati kepadi Nabi-Nya, Muhammad saw, untuk mengemban
tugas-tugas da'wah Islamiyah.

Dorongan-dorongan spiritual di dalam hati, seperti rasa takut,
cinta dan hirap, akan mampu melakukan sesuatu yang tidak dapat
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dilakukan oleh pemaharnan rasional semata. Tepat sekali asy -Syatibi
ketika membtidakan dorongan-don:ngan ini; antara kebanyakan kaum
Muslimin yang masuk ke dalam ikatan pembebanan (tahlifl dengan
dorongan umumnya keislaman mereka, dan orang-orang tertentu yang
masuk ke dalam ikatan pembebanan dengan dorongan yang lebih kuat
dari sekadarpemahaman rasional. Berkata asy- Syatibi :

"KelomDok Dertama keadaannva seperti orang yanq berramal
karena fuatah Islam dan iman s"emati. tcelomp-ol< keEua keada-
annya seperti orang yang beramal karena doiongan rasa takut
dan harap atau cinta. Orang yang takut akan tetap bekerja ken-
datipun terasa berat. Bahkan rasa takut terhadap sesuatu yang
lebih berat akan menimbulkan kesabaran terhadap sesuatu
yang lebih ringan, kendatipun tergolong berat. Or-ang yang
memiliki harapan akan tetab bekeria kendatioun terasa iuliti
Harapan kepada kesenangah akan"menimbulkan kesa-baran
dalam menghadapi kesulitan. Orans vans mencintai akan
bekerja meigerahkan segala upayf ftarjna rindu kepada
kekasih, sehingga rasa cinta ini mempermudah segala kesulitan
dan mendekatkan segala yang jauh....." 26)

' Mencari aneka sarana untuk mewujudkan dorongan-dorongan
spiritual di hati ini merupakan suatu keharusan. Jumhur ulama'
menyebutnya deqgantasauruf, atau sebagianyang lain, seperti Imam
Ibnu Thimiyah, zz) menyebutnya ilmu Suluh.

Khalasah yang dibiasakan Nabi saw menjelang bi'tsah ini meru-
pakan salah satu sarana untuk mewujudkan dorongan-dorongan
tersebut.

Tetapi maksud hhalwah disini tidak boleh dipahami sebagai-
mana pemahaman sebagian orang yang keliru dan menyimpang.
Mereka memahaminya sebagai tindakan meninggalkan sama sekali
pergaulan dengan manusia dengan hidup dan tinggal di gua-gua.

Tindakan ini bertentangan dengan petunjuk Nabi saw dan
praktek para sahabatnya. Maksud hhalutah di sini ialah sebagai obat
untuk memperbaiki keadaan. I(arena sebagai obat, maka tidak boleh
dilakukan klecuali dea*gao \adar tertentu d'an sesuai keperluan. Jika
tidak, maka akan berubah')nenjadi penyakit yang harus dihindari.

Jika anda membaca tentang sebagian orang saleh, yang mela-
kukan khalwah secara terus menerus dan menjauhi manusia, maka
itu hanya merupakan kasus tertentu saja. Perbuatan mereka tidak
dapat dijadikan ft ujjah.t

26) Al-Mwtafaqar, asy-Syatibi, 2ll4l. Lihat krtabl. Dhawabithul Mashlahai Fisjl Syarlatil
Islaniati, oleh penulis, hal. I I I -l I Z

27) Lihat jilid keX d^,riFatarualbnu Tbimiah,Anda akan dapati nilai tasawuf yang setrenarnya
menurut lmam lbnu Thimiah.
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Permulaan Wahyu

IMAJ{ Bukhari meriwayatkan dari Aisyah ra, menceritakan cara
permulaan wahyu, ia berkata:

"Wahyu yang diterima oleh Rasulullah saw dimulai dengan
suatu minipi jrang benar. Dalam mimpi itu beliau melihat c-ah3Ya

terang lakdana f{ar menyingsing di p-agi hari. Kemud!1n beliau
digeriarkan (oletr Allah) untuk m-elal-<ukan khalwat ('uz la-h). B eliau
m6lakukan khalutat di gua Hira'-melakukan ibadah- selama bebe-
rapa malam, kemudian p,tlang kepada keluarganya (Khadijah) untuk
mineambil bekal. Demikianlah berulang kali hingga suatu saat
beliair dikejutkan dengan datangnya kebenaran d-i dalap-eua Hira'.
Pada suatu-hari datan-glah Malikal lalu berkata, "Bacalah." Beliau
meniawab. "Aku tidak dapat membaca." Rasulullah saw mence-
&fu l-bih lanlut: Mahitat itu lalu mendekati aku dan memelukku
sehingga aku merasa lemah sekali, kemudian aku dilepaskan. Ia
berkali hgi, "Bacalah. " Aku menj awab, "Aku tidak dapat membaca. "

Ia mendefati aku lagi dan meniekapku, sehingga aku merasa tak
berdaya sama sekali, kemudian aku- dilepaskal. Ia. berkata lagi,
"Bacaiah. " Aku menlwab, "Aku tidak dapat membaca. " Untuk ketiga
kalinya ia mendekati aklti'dan memelukku hingga aku merasa lemas,
kemddian aku dilepaskan"-selanjutnya ia berkata lagi, " fucahh dengan

nama Rabb-mu yang telah-menciptahan..... Mmciptahan manusia dai
segumpal darah....." dan seterusnya.- 

Rasulullah saw segera pulang dalam keadaan gemetar sekujur
badannya menemui Khadrjah, laltl berkata,-" Selimutilah aku'..
selimutilih ahu." Kemudian-beliau diselimuti hingga hilang rasa
takutnya. Setetah itu beliau berkata kep_ada $h$-rjah, 'Hai Khadijah,
tahuhnh enphau menpaDa aku tadi besitu?" Lalu beliau menceritakan
apa yang 6aru dialiririnya. Selanjutnya beliau berkata:

Aku sesungguhnya khawatir terhadap diriku (dari gangguan
makhluk jin).

Siti Khadijah menjawab:
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"Tidak! Bergembiralah! Demi Allah, Allah satna sekali tidak
akan membuat Anda kecewa. Anda seorang yang suka menyambung
t?li keluarga, selalu menolong orang yang susah, menghormati tamu
dan membela orang yang berdiri di atas kebenaran."

Beberapa'saat kemudian Khadijah mengajak Rasulullah saw
pergi -me-nemui Waraqah bin Naufal, salah seorang anak paman
Siti Khadijah. Di masa jahiliyah ia memeluk agama Nasrani. Ia
{apat menulis dalam huruf lbiani, bahkan pernah menulis bagian-
bagian dari Injil dalam bahasa Ibrani. Ia seorang yang sudah linjut
usii dan telah kehilangan penglihatan. Kepadanyi "xhiildah 

berka:ta:
"Wahai anak pamanku, dengarkanlah apa yang hendak

dikatakan oleh anak lelaki saudaramu (yakni Muhdmmad saw)."
Waraqah bertanya kepada Muhammad saw, "Hai anak saudaraku,
ada apakah gerangan?" Rasulullah saw kemudian menceritakan
apa yang dilihat dan dialami di gua Hira'. Setelah mendengarkan
keterangan Rasulullah saw Waraqah berkata, "Itu adalah Malaikat
yang pernah diutus Al[ah kepada Musa. Alangkah bahagianya sean-
dainya aku masih muda perkasa! Alangkah gembiranyaseandainya
aku masih hidup tatkala kamu diusir oleh kaummu! Rasulullih
saw bertanya, -"Apakah mereka akan mengusir aku?" Waraqah
menjawab, "-Ya." Tak seorang pun yang datang membawa seperti
yang kamu bawa kecuali akan diperangi. Seandainya kelak- aku
masih hidup dan mengalami hari yang akan kamu hadapi itu, pasti
kamu kubantu sekuat tenagaku." Tidak lama kemudian Wariqah
meningg-al dunia, dan u_ntuk beberapa waktu lamanya Rasulullah
saw tidak menerima wahyu.

Terjadi perselisihan tentang berapa lama wahyu tersebut
terhenti., Ad,a yang mengatakan tiga tahun, dan ada pula yang
mengatakan kurang -dqri itu-. Pendapat yang lebih kuat ialah apa
yang_diriw-ayatkan oleh Baihaqi, bahwa masa terhentinya wahyu
tersebut selama enam bulan.2t)

- lentang kedatanganJibrilyang kedua, Bukhari meriwayatkan
sebuah riwayat-daqr{abir bin Abdillah, ia berkata: Aku menilengar
Rasulullah saw berbicdr*-tqntang terhentinya wahyu. Beliau berkata
kepadaku:

"Di saat aku sedangberjalan, tiba-tiba aku mendengar suaru
dari langit.- Ketika kepala klrangkat, ternyata Malaikatyang datang
kepadaku di gua Hira', kulihat sedang duduk di kursi antaia langit
dan bumi. Aku segera pulang menemui istriku dan kukatakin
kepadanya, "Selimutilah aku.... Selimutilah aku.... Selimutilah aku!
Sehubungan dengan itu Allah kemudian berfirman, "Hai orangyang
berselimut, bangunlah dan beri peingatan. Agunghanlah Rab,b-mu,
sucihidnlah pahaianmu, dan jauhilah perbuatan doia..." (al-Muddatstsr)

Sejak itu wahyu mulai diturunkan secara kontinyu.
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BEBERAPA IBRAH
Hadits fermulaan wahyu ini merupakan-asas yang menentukan

semua hakikat agama dengan segala keyakinan dan syariatnya.
Memahami dan meyakini kebenarannya merupakan persyaratan
mutlak untuk meyakini semua berita gaib dan masalahsyari'atyang
dibawa oleh Nabi saw. Sebab, hakikat wahyu ini merupakan satu-
satunya faktor pembeda antara manusia yang berpikir dan membuat
syari?t dengair akalnya sendiri, dan manusia yang hanyameflyatr,-
paihan (syari-'at) dari Rabb-Nya tanpa mengubah, mengurdngi atau
menambah.

Itulah sebabnva maka para musuh Islam memberikan perha-
tian yang sangat beiar terhaiap fenomena-wah-yu dalam kehidupan
Nabi saw. Belbagai argumentasi mereka kerahkan untuk menolak
kebenaran wahyu, dan membiaskannya dengan ilham (!nspirpi),
dan batrkan dengan sakit ayan. Ini, karena mereka menyadari bahwa
masalah wahvu merupakan sumber kevakinan dan keimanan kaum
Muslim kepaia apa y'ang dibawa oleh Muhammad saw dari Allah.
Jika merelia berhisii mjragukan kebenaran wahyu, maka mereka
akan berhasil menolak segala bentuk keyakinan dan hukum yang
bersumber dari wahyu terslbut. Selanjutnya, mereka akan berhasil
mengembangkan peinikiran bahwa semua prinsip dan hukum syari'at
vuttg-di."r.*itt Mdhammad saw hanyalah b'ersuiirber dari pem-ikiran

para musuh Islam tersebutUntuk merealisasikan tujuan ini,
berusaha menafsirkan fenomeira wahyu dengan berbagai penafsiran
palsu. Mereka memberikan aneka penafsiran palsu sesuai dengan
3eni imajinasi yang mereka rajut sendiri.

Sebagian menggambarkan bahwa Mu,har4ma{ saw terus
merenung-danberpikir sampai terbentuk di dalam benakty", secara
berangsui-angs,rr, suatu a{idah yang dipandangnya culiup untuk
menghancurkan paganisme (watsaniyah). Ada pula yang menga-
takan bahwa Muhammad saw belajar al-Qur'an dan prinsip-prinsip
Islam dari pendeta Bahira. Bahkan ada yang menuduh -Muhammad
s"* iauUi orang yahg,herpenyakit syaraf itau ayan.2e)

Bila kita perhaiikari'\uduhan-tuduhan naif seperti ini, maka
akan kita ketahui denganjelas rahasia llahi mengapa permulaan
tunrnnya wahyu kepaiia l{asulullah saw dengan cCra yang telah
kami s6butkan dalam hadits Bukhari di atas.

Mengapa Rasulullah saw melihat Jibril dengan kedua mata
kepalanyit ht,rk pertama kali, padahal wahyubisa-diturunkan dari
balik tabir?

29, Hadhirul -Alani I - I s lan| l/38-39.
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Mengapa Rasulullah saw takut dan terkejut memahami
kebenarannya, padahal cinta Allah kepada Rasulullah saw dan
pemeliharaan-Nya kepadanya semestinya cukup untuk memberikan
ketenangan di hatinya sehingga tidak timbul rbsa takut lagi?

Mengapa Rasulullah saw khawatir terhadap dirinya kalau.kalau
yang dilihatnya di gua Hira' itu adalah makhluk halui dari Jin?

Mengapa Rasulullah saw tidak memperkirakan bahwa itu
adalah Malaikat utusan Allah?-_- - ilil"pa-rJf"h itu wahyu terputus sekian lama'sehingga
menimbulkan kesedihanyang mendalam pada diri Nabisaw sampai
timbul keinginannya -sebagaimana riwayat Imam Bukhari- uniuk
menjatuhkan diri dari atas gunung?

Pertanyaaan-pertanyaan ini adalah wajar dan alamiah sesuai
der-rgan bentuk permulaan turunnya wahyu lersebut. Dari jawaban
terhadap pertanyaan-pertanyaan ini, kelak akan terungkapltan suatu
kebenaran yang dapat menghindarkan setiap orangyang berpikiran
sehat dari perangkap para musuh Islam danpengaruh rajutan imaji-
nasi palsu mereka.

Ketika sedang tenggelam dalam khalusatnya di gua Hira',
Rasulullah saw dikejutkan oleh Jibril yang muncul danlerlihat di
hadapnnya seraya berkata kepadanyai'Baialah. "Hal ini menjelas-
kan bahwa fenomena wahyu bukanlah urusan pribadi yangbeisum-
ber dari inspirasi atau intuisi. Tetapi merupakanpenerimaanterha-
dap haqiqah hhaijiyah (Kebenaran yang bersumber dari "luar") yang
tidak ada kaitannya dengan inspirasi, pancaran jiwa, atau intuisi-.
Dekapan Malaikat terhadapnya, kemudian dilepaskannya sampai
tiga kali,-dan setiap kali mengatakan "bacalah", merupakan pene-
gasan terhadap hakikat wahyu ini, di samping merupakan penoiakan
terhadap setiap anggapan bahwa fenomCna wahyu tidak lebih
sekadar intuisi.

Timbulnya rasa takut dan cemas pada diri Nabi saw ketika
mendengar dan melihat Jibril, sampai beliau memutusk an hhalwat-
nya dan segera kembali pulang dengan hati gundah, merupakan
suatu bukti nyata bagle-rqng yang berakal sehat bahwa Nal5i saw
tidak pernah sama sekali'rtqinduhan isalah yang dibebankan-Nya
untulidisebarkannya kelegenap penjuru dirnii ini. Dan, bahwa
fenomena wahyu ini tidak aitans'Utrsimaan ataupun menvemDur-
nakan apa yang pernah terlintal di dalam benakirya. Tetipi fino-
mena wahyu ini muncul secara mengejutkan dalamhidupnya tanpa
pernah diSayangkan sebelumnya. nIsL takut dan cematdak akin
pernah dialami oleh "mang yang tehh merenung dan berpihir secara
pelan-pelan sampai terbentuk di dalam benahnya suatu aqidah yang
diyahini ahan menj adi da'wahnya. "

Selain itu, masalah inspirasi, intuisi, bisikan batin atau pere-
nungan ke alam atas, tidak mengundang timbulnya rasa takut dan
cemas. Tidak ada korelasi antara perenungan dan perasaan takut
dan terkejut. Jika tidak demikian, tentu semua pemikir dan orang
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yang melak"ukan kontemplasi akan selalu dirundung rasa takut dan
cemas.

Anda tentu mengetahui bahwa Perasaan takut, terkejut dan
menggigil sekujurbadin tidak munglin dapat dibuat-buat. Selingga
ielas-Iidak dafat diterimd jika a-da orang yang mengandaikan
Rasulullah saw melakukan hal tersebut.

Keterkeiutan dan kecemasan Nabi saw, ini semakin nbmpak
ielas pada k6raguan beliau, jangan-jangan yang dilihat dan yang
inendikapnya dI gua Hira' itu adalah makhluk jin. Ini dapat dipgr-
hatikan k6tika Nabi berkata kepada Khadijah, "Ahu hhausatirterhadap
dirihu", yakni khawatir terhadap gangguan-makhluk jin. Tetapi
Iftadijah segera menenangkannya, bahwa beliau bukan tipe orang
yarg bi.u di{anggu oleh seian daniin, karena akhlak dan sifat terpuji
yang dimilikinya.

Adalah mudah bagi Allah untuk menenangkan hati R'asul-Nya
dengan menyatakan, misalnya, baJnya ya-4g- mengajak berbicara
tersEbut adal-ah Jibril. Ia adalah Malaikat Allah yang datang menga-
barkan bahwa Muhammad adalah Rasul Allah kepada rnanusia.
TetaDi. hikmah llahivah ingin menampakkan pemisahan total antara
keoiibadian Muhimmad saw sebeium dan sesudah bi'tsah. Di
samping menjelaskan bahwa prinsip aqidah lt*lam atarl-perundang-
undingin Islim tidak pernah'-"diolah" di kepala Rasulullah saw dan
tidak pernah dibayangkan sebelumnya.

Kemudian, ilham Allah kepada I(hadijah untuk membawa Nabi
saw menemui Waraqah bin Naufal menanyakan Perrnasalahannya,
merupakan pene gas in lai n b al-r wa yang mengej u$annya- 1tt1 lranya-
hh wlhyu Iiahi yang pernah disarirpaikan-kepada para Nabi sebe-

lumnya. Di samping untuk menghapuskan kecemasan yang qe-n-ye-
lubungi jiwa Rdsul-ullah saw karena menafsirkan apa yang dilihat
dan didengarnya.

Terhentinya wahyu setelah itu selama enam bulan atarl lebih,
mengandung muJizai llahi yang mengagumkal. Karena hal ini
merripakan Ianggalan yang-paling tepat terhadap para orientalis
yang menganggap wahlq sebagai produk Perenungan panjang yang
bersumbei dari dalam dri Muhammad saw

Sesuai dengan kehehdak Ilahi, Malaikatyangdilihatnya pe

kali di gua Hira;itu tidak muncul sekian lam-a, sehingga menimbul-
kan keiemasan di hati Nabi saw. Kemudian kecemasan itu berubah
meniadi rasa takut terhadap dirinya, karena khawatir dimurkai Allah

-set6lah dimuliakan-Nya dengan wahyu- lantaran suatu tindakan
yane dilakukannya. Sehingga dunia yang luas ini serasa sempit
6agiN"bi ru*. Bahkan sampai terdeiik ras-a ingin menjatuh-'kan
dirf dari atas gunung. Sampii akhirnya pada-suatu hari Malaikat
vans Dernah alhhatri'ya di eria Hira'itu muncul kembali, terlihat di
"antiri lanEit dan buriri seriya berkata, " Wahai Muhammad, kamu
adalah utr.tlan Allah kepada manusia." Dengan rasa takut dan cemas
Nabi saw sekali lagi kembali ke rumah, dimana kemudian ditgrunkan
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firman Allah: +:$U;,lg-iriC&ig ("trVahai orang yang berselimut,

bangunlah, lalu bqihanlah pqiWatanl') lal-Muddatstsir: I -2]
Sesungguhnya keadaan dan peristiwa yang'dialami oleh Nabi

saw ini membuat pemikiran yang mengatakan bahwa wahyu
merupakan intuisi, sebagai suatu pemikiran gila Sebab, untuk
menumbuhkan inspirasi dan intuisilidak perlu menjalani keadaan
seperti itu.

Dengan demikian, hadits permulaan wahyu yang dersebut
dalam riwayatshahih di atas merupakan senjata y-angmenghancur,
kan seggla serangan musuh-musuh Islarn- menyangkut masalah
wahyu dan kenabian Muhammad saw Dari sini ahda-dapat mema-
hami mengapa permulaan penurunan wahyu dilakukan Allah
sedemikian mpa.

Mungkin, musuh-musuh Islam akan kembali bertanya: Jika
wahyu itu diturunkan kepada Muhammad saw dengan perantaraan
Jibril, mengapa para sahabat tidak ada yang m-elihat Malaikat
tersebut?

Jawabnya, bahwa untuk menyatakan keberadaan sesuatu tidak
disyaratkan harus dapat dilihat. Sebab, penglihatan manusia itu
terbatas. Apakah setiap sesuatu yang jauh dari jangkauan pengli-
hatan mata manusia itu bisa dikatakan tidak ada? Adalah mudah
bagi Allah t1nlrk memberikan kekuatan penglihatan kepada siapa
saja-yqng dikehenda\i;Nya, sehingga ia dapat melihat sesuatu yang
tidak dapat dilihat oleh orang lain. Berkenaan dengan masalah ini
Malik bin Nabi mengatakan:

"Buta warna itu menjadi contoh bagi kita bahwa ada sebagian
warna yang tidak-dapat dilihat oleh sebagian mata. Juga ada
sejumlah gqhaya infra merah dan ultra ungu yang tidak dapat dilihat
oleh mata kita. Tetapi belum terbukti secara ilmiah apakah semua
mata juga. demikian. Sebab, ada mata yang kurang atau terlalu
sensitif. "30)

Kemudian, berl4njutnya wahyu setelah itu menunjukkan
kebenaran wahyu, dan buk3n seperti yang dikatakan oleh musuh-
musuh Islam sebagai fenoniena kejiwaan. Ini dapat kita buktikan
dengan beberapa hal berikut:
I . Perbedaan yang jelas antara al-Qur'an dan al-Hadits. Nabi saw

memerintahkan para sahabatnya agar mencatat al-Qur'an
segera setelah diturunkan. Sementara untuk hadist, Nabi saw
hanya memerintahkan agar dihapal saja. Bukan karena hadist
itu sebagai perkataan dari dirinya sendiri yang tidak ada kaitan-
nya dengan kenabian, tetapi karena al-Qur'an itu diwahyukan
kepadanya dengan maknadan lafazh -ny adari Rasulullah saw.
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30) Azh Zluhirawl {)ulaniyah,hal. 127.
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2.

Nabi saw sering memperirrgatkan para sahabatnya agg jangan
sampai mencampur-adukkan kalam Allah dengan sabdanya.
Nabi saw sering ditanya tentang beberapa masalah, tetapi
beliau tidak langsung menjawabnya. IGdang Nabi saw me-
nunggu lama hingga apabila telah diturunkan suatu ayat al-
Qur'an mengenai apa yang ditanyakan tersebut, barulah Nabi
saw memanggil si penanya kemudian membacakan ayat al-
Qur'an yang baru diturunkan. Kadang dalam bebqrapa hal
Nabi saw melakukan tindakan tertentu, kemudian iliturunkan
beberapa ayat al-Qur'an, dan kadang berupa teguran atau
koreksi.
Rasulullah saw adalah seorang ummi. Tidak mungkin orang
seperti ini dapat mengetahui -melalui meditasi peristiwa-
peristiwa sejarah, seperti kisah Yusuf, ibu Musa ketika meng-
hanyutkan anaknya di sungai, kisah Fir'aun dan lainnya. Semua
ini termasuk hikmah yang dapat diambil dari keadaannya
sebagai seorang ummi:

A!*!li E3$ E yz.gj,jid8T,t+ j' $ bW e
e Lk4lS's$.*.

"Dan hamu tidnkpernnh membaca sebelumnya sesuaat Kinb-pun,
dan kamu tidek pemnh menulis vau Kinb dengan tangan hanurnrnu;
andniknn (knmi pernah men'baca dan rnenulisi benar-benarragutnit
orang - orang yang menginghari(mu)." (al-AnkabuL 48)

4. Kejujuran Nabi saw selama empat puluh tahun bergaul ber-
sama kaurnnya sehingga dikenal di kalanganmereka sebagai
orang yang jujur dan terpercaya, membuat kita yakin akan
kejujurannya terhadap dirinya sendiri. Oleh karena itu, selama
pengamatannya terhadap fenomena wah5ru, pasti Nabi saw
telah berhasil mengusir keraguan yang membayangi kedua
matanya atau pikirannya. Seolah ayat berikut ini merupakan
jawaban terhadap penelitian dan kajiannya yang pertama
tentang wahyr: ' '.,

"pto(*:\3;\51;;tgS-,t5yr/lg,r2r*A-e6'F
. r, L t a)j 6,'A . 3j"{t G31 Kt6:{t #;/;r'$ k'-es

"Maka jiha kamu (Muhammad) berada dalam keragu-raguan
tentang apa yang Kami tuntnhan hepadamu, makn tanyakanlah
kepada olang-orang yang membaca hitab sebelum kami. Sesung-
guhnya telah datang kebenaran hepadamu dari Rabb-mu, sebab
itu janganlah sehali-hali hamu tervnasuh orang-orang yang ragu."
(Yunus:94)

3.
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Karena itu diriwayatkan bahwa setelah ayat ini diturunkan,

Nabisaw.bersabda:-;'ui;u.$ano:r.,r5u#i{jtSi$(Akatidak
ragu tngi dan tidah akar butmy.a bgr.') t'lt
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3l) Diriwayatkan lbnu Katsir dari Qatadah.
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Beberapa l?ahapan Da'wah,
lslamiyah dalam Kehidupan
Rasulullah saw

DAlilAil Islamiyah di masa hidup Nabi saw sejak bi'*ahhingga
wafatnya menempuh empat tahapan:

Tahapan pertima: Diwah secara rahasia, selama tiga tahun.
Tahapan hedua: Da'wair secara terang-terangan dengan

menggunakan lisan saja tanpa perang, berlarigsung sampai hijrah.

lahapan ketiga: Da'wah secara terang-teraqgan dengan meme-
rangi orang-orang yang menyerang dan memulai peperangan atau
kejahatan. lbhapan ini berlangsung sampai tahun perdamaian
Hudaibiyah.

memerangi setiap orang yang menghalangi j
menshalansi orang vans masuk.Islam -setelmenghalangi orang yang masuk
pemberitahuan- dari kaum Muskaum Musyrik, anti agama atau penyembah

L inilah syari'at Islam dan hukum jihad dalam
pemDentanuan- oan Kaum MusynK, anu agama atau
berhala. Pada tahapan inilah syari'at Islam dan hukum
Islam mencapai ketnapanannya. I

Tahapan heempat: Da'wah secara terang-terangan dengan
erangi setiap orang yang menghalangi jalannya da'wah atau
thalanei orang yanq masuk.Islam -setelah masa da'wah dan

ngan dengan
a da'wah atau'wah atau
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Da'wah secara Rahasia
(Sirriyatud Da'wah)

NAEI saw mulai menyambut perintah Allah dengan mengajak
manusia untuk menyembah Allah semata dan meninggalkan
berhala. Tetapi da'wah Nabi ini dilakukannya secara rahasia untuk
menghindari tindakan buruk orang-orang Quraisy yang fanatik
terhadap kemusyrikan dan paganismenya. Nabi saw tidak menam-
pakkan da'wah di majlis-majlis umum orang-orang Quraisy, dan
tidak melakukan da'wah kecuali kepada orang yang memiliki
hubungan kerabat atau kenal baik sebelumnya.

Orang-orang yang pertama kali masuk Islam ialah Khadijah
binti Khuwailid ra, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Haritsah mantan
budak Rasulullah saw dan anak angkatnya, Abu Bakar bin Abi
Quhafah, Ustman bin Affan, Zubair bin Awwan, Abdur-Rahman bin
Auf, Sa'ad bin Abi Waqqash dan lainnya.

Mereka inibertemu dengan Nabi secara rahasia. Apabila salah
seorang di antara mereka ingin melaksanakan salah satu ibadah, ia
pergi ke lorong-lorongMakkah seraya bersembunyi dari pandangan
orang-orang Quraisy.- "'.-. 

..,.
Ketika orang-orang yqng menganut Islam lebih dari tiga puluh

lelaki dan wanita, RasululTah memilih rumah salah seorang dari
mereka, yaitu rumah al-Arqam bin Abil Arqam, sebagai tempat
pertama untuk mengadakan pembinaan dan pengajaran. Da'wah
pada tahap ini menghasilkan sekitar empat puluh lelaki dan wanita
telah menganul Islam. IGbanyakan mereka adalah orang-orang faki4,
kaum budak dan orang-orang Quraisy yang tidak memiliki kedudukan.rzr

32) Lihat lebih laqut; Sirah lbrtu H'isyun,11249-?.;6l.
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BEBERAPA'IBRAH

1. Sebab Sirriyah pada Pennulaan Da'wah Rasulullah gaw

Tidak diragukan lagi, bahwa kerahasiaan da'wah Nabi saw
selama tahun-tahun pertama ini'bukan karena kekhawatiran Nabi
saw terhadap dirinya. Sebab, ketika beliau dibebani da'wah dan
diturunkan kepadanya firman Allah,"Hai orang-orang yang buselirmtt,
bangunlah, hlu berikanlah peringatan", beliau sadar bahwa dirinya
adalah utusan Allah kepada manusia. Karena itu, baliau yakin bahwa
Ilah (Tuhan) yang mengutus dan membebaninya dengan tugas
da'wah ini mampu melindungi dan menjaganya dari gangguan manusia.
Kalau Allah memerintahkan agar melakukan da'wah secara terang-
terangan sejak hari pertama, niscaya Rasulullah saw tidak akan
mengulurnya sedetik pun, sekalipun hanrs menghadapi iesiko kematian.

Tetapi Allah memberikan ilham kepadanya, dan il[am kepada
Nabi saw adalah semacam wahyu kepadanya, agar memulai da'wah
pada tahapan awal dengan rahasia dan tersembunyi, dan agar tidak
menyamplikan kecuali kepada orang yang telah diyakini akan
menerimanya. Ini dimaksudkan sebagai pelajaran dan bimbingan
bagi para da'f sesudahnya agar melakukan perencanaqn secara
cermat dan mempersiapkan sarana-sarana yang diperlukan untuk
mencapai sasaran dan tujuan da'wah. Tetapi hal ini tidak boleh
menguiangi rasa nwakhal kepada Allah semata, dan tidak boleh
dianlgap iebagai faktor yang paling menentukan. Sebab, hal ini
akan mirusak prinsip keimanah kepada Allah, disamping berten-
tangan dengan tabiat da'wah kepada Islam.

Dari sini dapat dilketahui bahwa uslub da'wah Rasulullah saw
pada tahapan ini merupakan siyasah syari'ah (politik syari'ah) darinya
iebagai imam, bukan terrnasuk tugas-tugas tablig-nya dari Allah
sebagai Nabi.

Berdasarkan hal itu, maka para pimpinan da'wah Islamiyah
setiap masa boleh menssunakan keluwesan dalam carawesan dalam carapada setiap masa boleh menggunakan

bercla'wah, dari segi siiniyah dan jahriyahj ahriyah, atau kelernahJembutan
utan keadaan dan situas,i.,masa disituas,i.,nnasa didan kekuatan, sesuqi dengan tuntutan

mana mereka hidup, Yq*ni, heluasesan 
,

mana mereKa nloup. rqxnr, netua)esan yang ollennrKurn oren syal
Islam berdasarkan kepdd realitas sirah Nabi saw, sesuai den

ditentukan oleh syari'at
abi saw. sesuai denean! gengan

empat tahapan yang iel?rh disebutlcan, selama tetap
banskan kemaslahatan kaum Muslimin dan da'wah Is
empat tahapan yang tel'ah disebutlcan, selama tetap mempertim-
bangkan kemaslahatan kaum Muslimin dan da'wah Islamiyah pada
setiap kebijaksanaan yang diambilnya.

Oleh karena itu, jumhur fuqaha'sepakat jika jumlah kaum
Muslimin sedikit atau lemah posisinya, sehingga diduga keras
mereka akan dibunuh oleh para musuhnya tanpa kesalahan apa
pun -bila pilra musuh itu telah bersepakat akan membunuh,mereka-
maka dalam keadaan seperti ini harus didahulukan kemaslahatan
menjaga atau menyelamatkan jiwa; karena kemaslahatan menjaga
agama dalam kasus seperti ini belum dapat dipastikan.
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Al-'lzzubin Abdul Salam menyatakan keharaman melakukan
jihad (perang) dalam kondisi seperti ini:- 

"Apabita tiaat terjadi kerugian, maka w{ib mengalah (tidak
melakui<an perlawanan), karena perlawanan (dalam situasi seperti
ini) akan mingakibatkan hilangnya ny,awa di samping menyenan-g-
kan orang-orang kafir yang menghinakan p?r? pemeluk agama Is-
lam. Perllwanan seperti ini menjadi nafsadah (kerugian) semata,
tidak mengandung tnaslahd."ssl

Saya berkata: Mendahulukan kemaslahatan jiwa di sini ha.nya

dari seei lahiriah saia. Akan tetapi, pada hakikatnya juga merupakan
kemaslahatan aeama. Sebab, liem-aslahatan agama (dalam sihrasi
seoerti ini) merierlukan keselamatan nyawa kaum Muslimin agar
mireka dapat melakukan jihad pada medan-medan lain yang pasih
terbuka. lika tidak, maki kehincuran mereka dianggap sebagai
ancaman terhadap agama itu sendiri,-dan pemberian peluang
kepada orang-otang kifir untuk menerobos jdlan yang selama ini
tertutup.

Singkatnya, wajib mengadakan perdamaian atau merahasiakan
da'wah ipabiia'tiniakan rienampakkan da'wah atau pgqaqg ltg
akan merirbahayakan da'wah Isldmiyah. Sebaliknya tidak boleh
merahasiakan da'wah apabila bisa dilakukan dengan cara te-rang-
teranean dan akan memberikan faidah. Tidak boleh mengadakan
perdaitaian dengan orang-orang yang z.halim dan memusuhi da'wah,
loabila telah cuicup meriiliki k-ekuatan dan pertahanan. Juga tidak
U-otCtt berhenti -i*"tattgi orang-orang kifir di negeri mere\a,
alabila telah cukup meniiliki ke-kuatan dan sarana untuk niela-
kukannya.

2. orang.orang yang Pertama Masuk Islam dan Hihahnya
Siah meiielaskan kepada kita bahwa orang-orang yang..qralu\

Islam pada mai*ralah (tahapan) ini kebanyakanmereka terditi dari
orang-brang fakir, lemah din kaum budali. Apa hikmah dari kenya-
taan-ini? Aia rahasia tegaknya Daulah klaniiah di atas pilar-pilar
yang terterinrk dari orang-orang seperti mereka ini?- -Jawabnva, 

bahwa fenom'erta ini merupakan hasil alamiah dari
da'wah pata NaUi pada tahapannya yang fe-rtama-. Tidakkah Anda
perhatikan bagaimana kaum Nuh mengejeknya karena orang-or-
ing yang menlikuti hanyalah orang-orang kecil mereka?

6 t6'f a$rg Fs;1 .i-tiu:r r4, vitt lFd5r;''

*1?:*Ft*i'Ggg'i;Y;'isi&eu

331 fuu'idtl Ahka n fr Masaihil t&an, ll9S.
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"I{anpi tidak melihat kamu, tnelainkan (sebagai) seorang manusia
(biasa) sepmi hami, dan kami tidak mel'ihat orang-orang yang
mengihuti knmu, melainkan orang-orang yang hina dirn di antara
hami yang kkas percaya saja...." (Hud: 27)

Tidakkah anda perhatikan- bagaimana Fir'aun dbn para
pendukungnya memandang rendah para pengikut Musardang rendah para pengikut Musa sebagai

tertindas, sampai Allah meny"b"*T merekgorang-oranghina
setelah Fir'aun dan para pendukungnya?

"Dan l{ami pusaknhan hepadn kaurn yang telah ditindas itu, negeri-
negeri bagiantimurbumi dan bahagian baraturyayang telah f{ami
beri berkah padanya." (al-Araf: 137)

Tidakkah Anda perhatikan bagaimana kelompok elite kaum
Tsamud menolak Nabi Shaleh, dan hanya orang-orang tertindas di
antara mereka yang mau beriman kepadanya, hi?gga Allah
mengatakan tentang mereka dalam firman-Nya:

;ti€,f &f iJ;t$;tu'\Afi.*45"b4&i,sllgctiftE

ifffi e$t 36. 6bi * #, + 6 l'36 *"'urr:;i 4"";',
-t

r va -vl rsi !/ h, dl, 6llta * ;U31t6,
Pemuha-pemuhn yang menyombonghan diri di antara haumnya
ba*ata hepada orang- orang yang diangap lernnh yang telah bqhnan
di antara mueha, "Tahukah hamu, bahwa Shalih diutus (mmjadi
Rasal) oleh Tilhannya?" Mqekn menjawab,'Sewngguhtrya lumi
beitnan hepada wahyu, yang Shalih diutus untuE menyampai-
kanny a. " Orang - orang yang menyon bonghan diri berhata, " Se suttg -
guhnya hami adalah orang-orang yang tidahpercaya kepaila yang
hamu imani in.' (al-{rafz 7 5-7 6)

Sesungguhnya hakikat agama yang dibawa oleh semua Nabi
dan Rasul Allah ialah menolak kekuasaan dan pemerintahan
manusia, dan kerhbqli kepada kekuasaan dan pemerintahan Allah
semata. Hakikat ini tefubma sekali bertentangan dengan "ketuhanan"
orang-orang yang menggktisebagai "tuhan," ?an sesiai dengan kea-
daan orang-orang yang.tertindas dan diperbudak. Sehingga reaksi
penolakan terhadap ajakan untuk berserah diri kepada Allah semata
datang, terutama, dari orang-orang yang mengaku berdaulat tersebut.
Sementara orang-orang yang tertindas menyambut dengan baik.

Hakikat ini nampak deng-an jelas dalam dialog yang berlang-
sun-g antara Rustum,l<omandan tentara Persia pada perang al-
Qad'isiyah, dan Rub'i bin Amir, seorang prajuritbiasa'di jajiran
tentara Sa'ad bin Waqqash. Rustum berkata kepadanya, "Apayang
mendorong kalian memerangi kami dan masu ke negeri-kahi?"
Rub'i bin Amir menjawab, "Kami datang untukmengeluarkan siapa
saja dari penyembalian manusia kepada fenyembahai eilah semati."
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IGmudian Rub'i melihatbarisan manusiadi kanandan kiri Rustum
hrnduknrfta'kepada Rustum, lalu Rub'i berkata dengan,penuh kehe-
ranan, "selami ini kami mendengar tentang"kalian hal-hal yang
mengagumkan, tetapi aku tidak melihat kaum yang lebih bodoh
dari faiian. Ifumi kaim Muslimin tidak saling meirpeibudak antara
satu dengan lainnya. Aku mengira bahwa kalian semua sederajat
sebagaimana kami. Akan lebih baik dari apa yang kalian perbuat
jika Falian jelaskan kepadaku bahwa sebagian dari kalian menjadi
tuhan sebagian yang lain."

Mendengar ucapan Rub'i ini, orang-orang yang tertindas
diantara merEka saling berpandangan seraya bergumam, "Derni
Allah, orangArab iniberar"Tetapi bagi para pemimpin, ucapan Rub'i
ini ibarat geledek yang menyambar mereka, sehingga salah seorang
di antara-mereka beikata,"Dia telah melemp4rkan ucapan yang
senantiasa dirindukan oleh para budak kami."3a)

Tetapi ini tidak berarti bahwa keislaman orang-orang y?ng
tetindas itu tidak bersumber dari keimanan, bahkan bersumber dari
kesadaran dan keinginan untuk bebas dari penindasan dan
kekuasaan para tiran. Sebab, baik para tokoh Quraisy maupun kaum
tertindasnya sama-sama berkewajiban mengimani elhh seinata, dan
membenaikan apayang dibawa Muhammad saw. Tidak seorangpun
dari mereka kecirali mehgetahui kejujuran Nabi saw dan kebenaran
apa yang disampaikannya dari Rabb-Nya. Kaum elitg {a9_para tokoh
tihat tuiaut m6ngikuti irlabi saw kareria dihalangi oleh faRtor gengsi

. kepemimpinan mereka. Contoh yang paling nyata adalah pamann_ya,
Abu Thalib. Sedangkan kaum t-ertindas dan lemah dengan mudah
mau menerimanya dan mengikuti Nabi saw karena mereka tidak
dihalangi oleh sesuatu pun. Di samping bahwa keimanan kgpqda
(l tuhiyah Allah akan menumbuhkan i asa'iazah (wibawa) pada diri
seseorang, dan menghapuskan rasa gentar kepada kekgqtan selain
dari kekuatan-Nya. Peiasaan yang merupakan bu-ah keimanan
kepada Allah ini, pada waktu yang sama, memberikan kekuatan
baru dan menjadikan pemiliknya merasakan kebahagiaan.

Dari sini kita dapat'itpngetahui besarnya kebohongan yang
dibuat oleh para musuh IsFirm di masa sekarang, kgtika mereka
mengatakan bahwa da'wahlang dilakukan oleh Muhammad saw
hanvilah berasal dari inspifisi fingkungan Arab tempat ia hidup.
Dengan kata lain, da'wah- Muhammad saw hanya mencerminkan
gerakan pemikiran Arab di masa itu.

Seandainya demikian, niscaya hasil da'wah selama tiga tahun
tersebut tidak hanya berjumlah empat puluh orang lelaki dan wanita,
dan kebanyakan inerelia adalah lia,tm fakic teriindas dan bud-ak,
bahkan ada yang berasal dari negeri asing Shuhaib ar-Rumi dan
Bilal al-Habsyi.

34) Lihat kisah selengtapnya ddamhiab IntmnalWafa Fi Simil Khtwd, hal. lfi).
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, Pada Pembahasan mendatang akan anda ketahui bahwa ling-
kungan Arab sendirilahyang justru memaksa Nabi saw untuk meli-
kukan hijrah dari negerinya, dan memaksa pengikutnya berpencar-
pencar, bahkan pergi hijrah ke Habasyah. Ini semua karena keben-
cian lingkungan tersebut terhadap da'wah yang mereka tuduh seba-
gai gerakan nasionalisme Arab.r
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Da'wah secara Terang-terangan
(Jahriyatud Da'wah)

lSflU Hisyam berkata: Kemudian secara berturut-turut manu-
sia, wanita dan lelaki, memeluk Islam, sehingga berita Islam telah
tersiar di Makkah dan menjadi bahan pembicaraan orang. Lalu Allah
memerintahkan Rasul-Nya menyampaikan Islam dan mengajak
orang kepadanya secara terang-terangan, setelah selama tiga tahun
Rasulullah saw melakukan da'wah secara tersembunyi, kemudian
Allah berfirman kepadanya:

+i&;!ribi,;rt,;,;qL+6
"Maha siarhanlah apa yang dipeintahhan kepadamu dan
janganlah harnu pedulikan orang murytrih." (al-Hijr: 94)

|f,r+tti:o-!:$r$'*r'*"ia*i5J633i'tsi,i-:xis
"Dan berilah peringatan kepada herabatmu yang terdehat, dnn
rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu,
yaitu orang- orang yang beriman." (asy-Syu'ara' : 214-215)

- --.;,. *'dli?st6glp;
Dan hatahanlah, " sesurilguhnya aku adalah pemberi peringatan
yang tnenjelashan." (al-Hijr: 89)

Pada waktu itu pula Rasulullah saw segera melaksanakan
perintah Allah, kemudian menyambut firman Allah, "Maka sinrhanlah
apa yang diperintahhan hepadamu dan janganlah kamu pedulihan orang-
irang musyrih" dengan pergi ke atas bukit Shafa lalu memanggil,
"Wahai Bani Fihr; wahai Bani 'Adi," sehingga mereka berkumpul
dan orang yang tidak bisa hadir mengirimkan orang untuk melihat
apa yang tedadi. Maka Nabi saw berkata, "Bagaimanakah pen-
dapatmujika aku kabarkan bahwa di belakang gunung ini ada sepa-
sukan kuda musuh yang datang akan menyerangmu, apakah kamu
mempercayaiku?" Jawab mereka , 'Ya, kami belum pernah melihat
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kamu berdusta." I(ata Nabi, 'IGtahuilah, sesungguhnya aku adalah
seorang pemberi peringatan kepada kalian dari siksa yang pedih."
IGmudiah Abu Lahab memprotes, "sungguh celaka kamu sepanjang
hari, hanya untuk inikah kainu mengump-ulkan kami." Lalu tirruilaf,
firman Allah:

"Binasalah kefiua belah tanganAbu Lahab, dan sesungguhnya dia
akan binasa.'isl
Kemudian Rasulullah saw turun dan melaksanaka'n firman

Allah, "Dan bqihh puingatan hepada hrabatmu yang trdekat" dengan
mengumpulkan semua keluarga dan kerabatnya, lalu berkata
kepada mereka, "Wahai Bani Ka'b bin Lu'ai, selamatkanlah dirimu
dah api neraka! Wahai Bani Murrah bin Ka'b, selamatkanlah dirimu
dari airi neraka! Wahai Bani Abdi Syams, selamatkanlah dirimu dari
api neraka! Wahai Bani Abdul Muththalib, selamatkanlah dirimu dari
api neraka! Wahai Fatimah, selamatkan-lah dirimu dari api neraka!
Sesungguhnya aku tidak akan dapat membela kalian di hadapan
Allah, selain bahwa kalian mempunyai tali kekeluargaan yang akan
aku sambung dengan hubungannya. "s5)

Da'wah- Nabi saw secara terang-terangan ini ditentang dan
ditolak oleh bangsa Quraisy, dengan alasan bahwa mereka tidak
dapat meninggalkan agama yang telah rnereka warisi dari nenek
moyang mereka, dan sudah menjadi bagian dari tradisi kehidupan
mereka. Pada saat itulah Rasulullah mengingatkan mereka akan
perlunya membebaskan pikiran dan akal mereka dari belenggu
taqlid. Selanjutnya dijelaskan oleh Nabi saw bahwa tuhan.tuhan
yang mereka sernbah itu tidak dapat memberi faidah atau bahaya
sama sekali. Dan, bahwa turun-temurunnya nenek moyang mereka
dalam menyembah tuhan-tuhan itu tudak dapat dijadikan alasan
ynryk mengikuti mereka secara taqlid buta. Firman Allah menggam-
barkan mereka:

t t; ;'6rf ,,J!*'!JIr,A$SE lt rg6 idJ+a,3.t;
Sf tli -3,{€{ itg 6 -a16fr tra€, *rc W6

Dan apabila dihatahan hepada mereha, 'tlhutihh apa yang telah
dituntnhnn AIIah,' merehn mmjawab, " (T'i&k), tetapi hami hanya
mengikuti apa yang te lah fumi dapati fui (pethmnn) nenek mspng
hami." (Apakah merehn ahan mengihuti juga),walaupun n;enek
moy ang mere kn itu tidah mmgetahui suatu put 

" 
dan tidah mendapat

petunjuk? " (al-Baqarah: 1 70)

35) MutnfaqAlaih.
loi twt di4AqAbih,l*azhini bagi bagi Muslim.
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IGtika Nabi saw mencela tuhan-tuhan mereka, membodohkan
mimpi mereka, dan mengecam tindkan taqlid buta kepada nenek
moyang mereka dalam menyembah berhala, mereka menentang
dan sepakat untuk rnemusuhinya, kecuali pamannya, Abu Thalib,
yang membelanya.

BEBERAPA'IBRAH
Pada bagian Sirah Nabi saw ini terdapat tiga hal yang penting

untuk dicatat:
Pertaqa, sesungguhnya Rasulullah saw, ketika menyampaikan

da'wah Islam secara terang-terangan kepada Quraisy dan bangsa
Arab pada umumnya, mengejutkan mereka dengan sesuatu yang
tidak pernah mereka perkirakan atau asing sama sekali. Ini secara
jelas nampak dalam reaksi Abu Lahab terhadapnya, dan kesepakatan
tokoh-tokoh Quraisy untuk memusuhi dan menetangnya.

Hal ini kiranya cukup menjadi jawaban telak bagi orang-orang
yang berusaha menggambarkan syari'at Islam sebagai salah satu
buah nasionalisme (Arab), dan menganggap Muhammadsaw dengan
da'wah yang dilakukannya sebagai mencerminkan idealisme dan
pemikiran Arab pada masa itu.

Bagi pengkaji Sirah Nabawiyah tidak perlu menyusahkan diri
untuk menyanggah atau mendiskusikan tuduhan-tuduhan lucu
tersebut. Sebenarnya orang-orang yang melontarkan tuduhan itu
sendiri mengetahui kenaifa-n danlipaEuannya. Tetapi betapapun
tuduhan-tuduhan tersebut, dalam pandangan mereka, harus
dilontarkan guna menghancurkan Islam dan pengaruhnya. Tidaklatl
penting bahwa tuduhan tersebut hanrs benar. Yang penting bahwa
kepentingan dan tujuan mereka memerlukan pengelabuhan seperti itu.

Kedua, sebenarnya bisa saja Allah tidak memerintahkan Rasul-

Jawabnya, bahwa inilnerupakan isyarat kepada beberapa
tingkat tanggung jawab yang berkaitan dengan setiap Muslim pada
umumnya, dan para dat pada khususnya.

Tingkat tanggung jawab yang paling rendah ialah tanggung
jawab seseorang terhadap dirinya. Karena mempertimbangkan
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Tingkat berikutnya ialah tanggung jawab seorang Muslim terha-
dap kehiarga dan kerabat dekainya5ebagai pengarahan kepaia
peiaksanaair tanggung jawa! ini; Allah secara khusus memerin-
iahkan Nabi-Nyilgai memberi-p-eringata! kepada keluarga dan
kerabat dekatnya, setelah perintah ber'tabligJt secara umum-.Tingkat
tanggung jawaL ini merupakan kewajib-anbagi s-etiap Muslim yang
m.it-iliti-tieluarga atau kerabat. Tidali ada perbed-aan-anta{a da'wah
Rasul kepada kiumnya dan da'wah seorang Muslim.kepada keluar-
sanva. Fiatla saia, yang pertama berda'wah kepada syari'at baru
iurr! dit r*nt<an elldh kep-adanya, sementara yang kedqa b,erda'wah
il.nEan da'wah Rasul. Sebagaimana Nabi a-tau Rasul tidak boleh
untrik tidak menyampaikam?a'wah kepa{a keluarga dan kerabat
dekatnva. Bahkah ia waiib "memaksa" -keluar-ganya untuk melak-
sanakinnya, maka demiician pula halnya seorang Muslim terhadap
keluarga dan kerabat dekatnya.

Tingkat ketiga ialah tanggung jawab seo-rang 'alinf terhadap
kampun! atau negerinya, dan tanggung jawa! seora-ng penguasa
terhidap negara din kaumnya. Mas,tng-masing dari keduanya Peng-
gantikan tanggung jawab Rasulullah saw secqra_sy-al'i, sebagaimana
iabda belia:f;Utafia adalah pantaris paraNabl.'Selaln itu, imam dan
penguasa juga disebfi hhAlifah (pengganti), yakni pengganti
Rasulullah.

Tetapi imam danpmguasa, dala4 m-asyarakat Islam, diharuskan
memilikfilmu. Sebab, tiaak ada perbedaan antara tabiat tanggung
iawab yans diemban Rasulullah slw dan tanggungjawabyang diem-
"bankan olJh para ulama dan penguasa. Bedanya, bahwa- Rasulullah
saw menyamfaikan syari'at baru yang diwahyukan Allah kepadanya,
sementaia rnereka mengikuti jejak Rasulullah saw dan berpegang
teguh dengan Sunnah daisirai-iyadalam apayang mereka lakukan
dan sampaikan.

Jadi, sebagai seorang muhallaf, Nabi saw bertalggun_g ja-wab
terhadap dirinia. Sebagaipemilik keluarga dan kerabat, Nabi saw
bertanglung jawab tertr-aaap keluarga dan-kerabatnya' Dan, sebagai
seoran-g\abi dan Rasul Allah, beliau bertanggung jawab terhadap
semua manusla. -'-'\

Ketiga, Rasulullafu'siiw mencela kaumnya karena mereka
meniadi fitawanan" trad'jsi nenek moyang mer-eka tanPa berpikir
lagi ientang baik buruknya. Kemudian Rasulullah saw mengajak
mEreka unluk membebaikan akal dari belenggu taqlid buta dan
fanatisme terhadap tradisi yang tidak bertumpu di atas landasan
pemikiran dan logika sehat.

Hal ini menjadi dalil bahwa agama ini -termasuk masalah keya-
kinan dan hukurir- bertumpu di atas akal dan logika. I(arena itu, di
antara syarat terpenting kebenaran iman ke-pada Allah dan-masalah-
masalali keyakinan yarig lain ialah, bahwa [eimanan tersebut harus
didasarkan kepada asas-keyakinan dan Pemikiran yagg-beb,as-, tanpa
dipengaruhi 6leh kebiasaan atau tradisi sama sekali. Sehingga
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pengarang lrrtab iauharatut -Tauhid mengatakan :

* $ b',#fAqt *$ig# jtlJ*

Dari sini dapatAnda ketahuibahwa Islam datang untuk meme-
rangi tradisi dan melarang masuk ke dalam jeratnya. Sebab, semua
pqnsip^ dan hukum Islam didasarkan pada akal dan logika. yang
sehat. Sementara itu, tradisi didasarkan pada dorongan ingin meng-
ikuti semata tanpa ada unsur seleksi dan pemikiran. Kata "tradisi"
dalam bahasa Arab berarti sejumlah kebiasaan yang diwarisi sec.ard
turun temurun, atau berlangsung karena faktor pergaulan dalam
suatu lingkungan atau negeri, di mana taqlid semata merupakan peno-
pang utama bagi kehidupan dan kesinambungan tradisi tersebut.

Semua pola kehidupan yang dibiasakan manusia, seperti
beberapa permainan pada saar-saat kegembiraan atau berpakaian
hitam pada saat kesusahan dan kematian, yang bertahan secara
turun temurun karena faktor pewarisan atau transformasi melaluli
pergaulan, dalam istilah bahisa dan ilmu sosial disebut "tradisi."' - 

Dengan demikian, Islam sama sekali tidak mengandung unsur
tradisi, baik yang berkaitan dengan aqidah, hukum atau sistem. Karena
aqidah didasarkan pada landasan akal dan logika. Demikian pula
hukum. Ia didasarkan pada kemaslahatan duniawi danuhhrawi.

Kemaslahatan ini tidak dapat diketahui kecuali melalui pemi-
kiran dan perenungan, kendatipun oleh sebagian akal manusia tidak
dapat diketahui karena sebab-iebab tertentu.

Dengan demikian, jelaslah kesalahan orang-orang yang meng-
istilahkan peribadatan, hukum-hukum syari'at dan akhlak Islam,
dengan tradisi Islam

Sebab peristilahan yang zhalim ini akan memberikan konotasi
bahwa perilaku dan akhlak Islam tersebut bukan karena statusnya
sebagai- prinsip I lahi y angmenjadi faktor kebahagaiaan manusia, tetapi
sebagai tradisi lama ya4g diwarisi secara turun temurun. Tentu saja,
istilah ini pada giliranrryp..akan menimbulkan rasa enggan pada
kebanyakan orang untuk mederima zuzrisan lain yang ingin ditetapkan
kepada masyarakatyang selba berkembang dan maju ini.

Sesungguhnya penyebutan hukum-hukum Islam dengan istilah
"tradisi Islam" bukan merupakan kesalahan yang tidak disengaja,
tetapi merupakan matarantai penghancuran Islam dengan istilah-
istilah yang menyesatkan.

Tujuan utama dari pemasaran istilah "tradisi Islam" ini ialah
agar semua sistem dan hukum Islam dipahami sebagai tradisi. Sehingga
setelah makna tradisi ini terkait dengan sistem-sistem dan hukum
Islam selama masa sekian lama dalambenak manusia, dan mereka
lupa bahwa sistem-sillq- tersebut pada hakika$yp merupakan
prinsip-prinsip yang didasarkan pada tuntutan akal sehat, maka

"Setiap orang yang bertaqlid dalam masalah tauhid, keimanan-
nya tidak terbebas dari keraguan."
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menjadi gampanglah bagi musuh-musuh Islam untuk menghan-
curkan Islam melalui "pintu" yang telah dipersiapkan tersebut.

Tidak diragukan lagi, jika kaum Muslimin telah meyadari
semua prinsip dan hukum Islam" seperti masalah pernikahan dan
thalaq, jilbab wanita, serta semua perilaku dan akhlak Islam.sebagai
"tradisi", maka wajar saja jika kemudian muncul orang yang meng-
ajak kepada penghancuran "tradisi" dan pembebasan diri dari
ikatannya, terutama pada abad di mana kebebasan berpendapat
dan berpikir sangat dominan.

Tetapi, sesungguhnya tidak ada tradisi dalam Islam. Islam
adalah agama yanfdatang untuk membebaskan,akal iiranusia dari
segala ikatan tradisi, sebagaimana kita lihat pada langkahJangkah
awal da'wah yang dilakukan oleh Rasulullah saw.

Sesungguhnya semua sistem dan perundang-undangan yang
dibawa oleh Islam merupakan prinsip. Prinsip adalah sesuatu yang
tegak di atas landasan pemikiran dan akal, dan bertujuan mencapai
tujuan tertentu. Jika prinsip manusia kadang -bahkan relatif sering-
menyalahi kebenaran karena kelemahan pemikirannya,, maka
prinsip Islam tidak pernah sama sekali menyalahi kebenaran, karena
yang mensyari'atkannya adalah Pencipta akal dan pemikiran (Allah
swt). Ini saja sudah cukup menjadi dalil 'aqli untuk menerirna dan
meyakini kebenaran prinsip-prinsip Islam.

Tradisi hanya merupakan arus perilaku yang manusia tirbawa
olehnya secara spontan karena semata-mata faktor peniruan dan
taqlid yang ada padanya.

Prinsip adalah garis yang harus mengatur perkembanga n zaman,
bukan sebaliknya. Sedangkan tradisi adalah sejumlah "benalg" yang
tumbuh secara spontan di tengah ladang pemikiran yang ada pada
masyarakat. Tradisi adalah hasyrry (candu) bertahaya yang harus
dipunahkan dan dijauhkan dari pemikiran sehat.r

''\"
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Penyiksaan

?[R/!AUSU|-|AN kaum Quraisy kepada Rasulullah saw dan para
sahabitnya semakin keras dan gencar. Rasulullah saw sendiri
mengalami berbagai macam penganiyaan. Diantaranya aPa yang
diceritakan oleh Abdullah bin Amr bin Ash, ia berkata:

"Apahnh hnlian hendah membunuh seorang yaflg mengucaPhan
niOO -nu adalah Allah? " 3\

Berkata Abdullah bin Umar: ketika Nabi saw sedang sujud di
sekitar beberapa orang Quraisy, tiba-tiba 'Uqlah bin ,{bi Mu'ith
datang dengan membafoa kotorin binaralg, lalu melemparkannya
ke atal puriggung Nabi saw. Beliau tidak mengangkSt- kep-alanya
sehinggi dafng Fitimah ra membersihkannya dan melaknati orang
yang -rielakukai perbuatan keji itu.r8)

Selain itu, I\iabi saw jugi menghadapi berbagai penghina-an,
ejekan dan cemoohan setiapkali beliau lewat di hadapan mereka.

Ath-Thabari dan Ibnu Ishaq meriwayatkan bahwa sebagian
mereka pernah menaburkan tanah di atas kepala Rasylullah saw
ketika b6liau sedang berjalan di sebuah lorong Makkah, sehingga
beliau kembali ke ruma,h dengan kepala kotor. Kemudian salah
seorang anak perempuah'.\iabi saw me-mbe-rsihk-annya sambil
menan[is. Tetaii Rasrilulla[* saw mengatakan kepadanya:

1€:reyairtg:jF!,t$u
'Wahai anahhu, janganlah enghau merungis! Sem.nguhtrya Allah
melin&mgi bapf,Pala. " st

Demikian pula halnya para sahabat. Masing-maslqg dari mereka
telah merasakin berbagaimacam penyiksaan. Bahkan di antara

37) Diriwayatkan oleh Bukhari.
38) Diriwavatkan oleh Bukhari.
lgi Uitt"t furihhuth Thabari,2l3*| dan Sirah lbnu Hisyon,llli8.
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mereka ada yang meningg-a! dul buta karena dahsyatnya
f""yitru"". Teiapi iemu. itul-dak melemahkan semangat keimanan
mereka.

Penyiksaaan-penyiksaa-an y?ng di{ami oleh para shahabat ini
terlalu-binyak untuk disebutkari di sini. Igt pi g"k"_g.kqTi sebutkan

""r """n 
di.i*rv.tkan oleh Imam Bukhari dari f(habbab bin al-

elii,'i" U?riata: Aku datang menemui Rasulullah saw ketika beliau
;;a;; berteduh di Ka'bih. Kepada beliau aku berkata,"Wahai
iur"til tutt, apakah Anda tidak memohonkan pert9l.ong1l., Ep.?au
Aii;ti bagi'kami? Apakah Anda tidak berdoa bagi kami?" Beliau
*.tri.*u1,"Di antarb orang-orang sebelum kamu dahulu ada-yang
aiiilr" dengan ditanam hidup-hiiiup, ada yang dibelah kepalanya
*""i"ai dul, dan ada pula yang disiiir rambutnya dengan sisir besi
ffi;;; kulit kepal.nyi t t["luias. Tetapi siksaan-siksaan itu tidak

-"frfeov.hkan tekad mereka urntuk tetap mempertahankan agama.
O"-T"aituh, Allah pasti akan mengakhiri semua persoalan itu,
sehinssa orans berini berialan dari Shan'a ke Hadhramaut tanpa
i"iu iit "t kef'ada siapapun juga s,elain Allah, -dan- hanya takut
kambingnya ditergap sdrilala. Tetapi kalian tampak terturu-buru"'ou)

BEBERAPA'IBRAH- -- 
6; yang terlintas di kepala setiap orang yang. membaca kisah

berbadai ttta"im penyiksaaan yang dialami Rasulullah saw- dan para
sahab"atnya ialah pertanyain:-Mengapa- Na-bi saw dan para
rihub"tnnl harus merasakah penyiksaan, Jedangkan mereka berada
ai pit ut vung benar? Mengapi Al[ah tidak meli-nilungi mereka, pad?-
tr"I *it"ta "adalah tentaia-tentara-Nya, bahkan di tengah-tengah

-"."k" terdapat Rasul-Nya yang menlajak kepada agama-Nya dan
berjihad dj jalan-Nya?- 

Jawabnv", ses.rnssuhnya sifat pertama bagi manusia di dunia
ini ialah bahwa dia ili muhaltaf, Yikni dituntut oleh Allah untuk
rn"nueer.rre beban (ta klif). Melaksanakan perintah da'wah Islam dan
beriihi? mineeakkan kalimat Allah merupakan taklif yang terpeq-
ttni. mnUfmerrJpak>n konsekuensi terpenting dari'ubudiyah kepada
Al6h. fid"ak ada-arri 'ubuld*uah kepada Allah jika tanpataklif.'ubudiyah
manusia kepada Allah-rnerupikan salah satu dari konsekuensi
uluhiyah-Nvu^. tiduk ada arti keimanan kepadauluhiyah-Nyajika kita
tidali memberikan'ubudiyah kepada-Nya.

Dengan demikian,'ubudiyaft mengharuskan adanya tah.lif'

Sedangkin nhlif menuntut adanya kesiapan menanggung beban dan
perlarianan teihadap hawa naisu dan iyahwat. 

-' 
Oleh karena itu, kewajiban hamba Allah di dunia ini ialah

mewujudkan dua hal:

-- 40) Lih"t l"bit, l.rr.t tentans penqaniayaan-penganiayaan yang pernah dialami Rasulullah
*"* a.nb"tr ruhabatnya ii dalamsirhh IEnu Hig,ait,Tihdzibus Sirali,NuntlYaqinoleh Khudhari

dan kitab-kitab S'iralt lainnya.
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Pertarna, berpegang teguh dengan Islam dan membangun
masyarakat Islam yang benar.

- Kedua, menempuh segala kesulitan dan menghadapi segala
resiko dengan mengorbankan nyawa dan harta demi mewujud-kan
kewajiban tersebut.

Allah mewajibkan kita mempercayai tujuan dan sasaran, di-
samping mewajibkan kita menempuh jalan yang sulit dan panjang
ynt-uk rnencapai tujuan tersebut, betapapun bahaya yang haruskita
hadapi.

Jika Allah menghendaki, niscaya mudah bagi-Nya untuk mem-
buka jalan perjuang?n menegakkan masyarakat lslam. Tetapi-
perjuangan yang terlalu mudah ini belum dapat membuktikan sama
sekali -ubudyah seseorang kepada Allah, bahwa dia telah menjual
s-eluruh kehidupan dan hartanya kepada-Nya, dan dia telah meng-
ikuti sep-enuhnya, apa -yang dibawa Rasulullah saw. Tanpa per-
juangan berat belum- dapat dibuktikan siapa yang Mu'min s6iati
dan siapa yang munafik, siapa yang benar dan iiapa yang berduita.
- 9"gql-^_penderiataan dan kesulitan yang dialami para penyeru
kepada Allah dan pejuang penegak maiyarakat Islam merupikan
Sunnah Ilahiyah di dunia semeljak permulaan sejarah. Di samping
merupakan tuntutan dari tiga hal:

Pertama, sifal ubudiyalz manusia kepada Allah. Mahabenar Allah
yang berfirman:

"Dan tidaklah Aku ciptahan jin dan man:usia hecuali untuh
beribadah hepada - Ku" (adz-Dzariyat: 56)

K"-d!rq, sifattahlif yang bersumber dari sifat 'ubudiyah. Setiap
9langr lelaki dan wanitat ya,\E sudah mencapai usia akil baligli,
diwajibkan (mu!.allafl oleh Allah untuk menerapkan syari'at Islim
pada dirinya, dan merealisasikan sistem Islam di dalam masya-
rakatnya, dengan menanggung segala penderitaan dan kesuliian
yang ada hingga makna taklif tersebut dapat terwujudkan.
. Ketiga, pembuktian kebenaran orang-orang yang benar dan
kedustaan orang-oraqg yang dusta. Jika manusia iiibiarkan begitu
saja mendakwakan Isl'bnt.gecara lisan, niscaya akan sama antara
orang-orang y-ang benar-bbiiar beriman dan orang-orang yang ber-
pura-pura. Yuku ujian dantobaanlah yang bisa membedakan orang
yang benar-be-nar beriman dari orang-orang yang berpura-pura.
Mahabenar Allah yang berfirman di dalam Kitib-Nya: -

'Alif L,aam Mim. Apahah manusia itu mengira bahzta merehn
alQtgr4qry Gaj q) mengatahan, "I(ami te lah beriman", sedang mereha
tidah diuji lagi? Dan s-esungguhnya l{ami tehh menguji orang-orang
yang sebelunt mereha, maha sesungguhnya AlIah mengetahii
orang - orang yang b_enqr dan se sungguhnya Dia mengeta hui orang -
orang yang &tsta." (al-Ankabut: 1-3)
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QJ##'€*,t'r5;E'|riifI,:piVlHW3;o',i#i
w,4I5,L'4.

'Apahah knmu mengira bahwa hamu akan masllk sy.rga, padahal
belum nyata bagi Allah orang'orang yg'ng beriiQad di antararnu,
dan belim nyata orang-orang yang sabar." (ali-Imran: 142)

Karena hal ini sudah menjadi sunnatullah yang berla[u pada
hamba-hamba-Nya, maka sunnatulhh ini pun tidak akan.pgp"h
berubah, sekalipun terhadap para Nabi dan or,ang-orang pilihan-
Nya. Oleh sebab itu, Raslrlulah saw jgga-m_engalami penganiayaan
sebagaimana semua Nabi dan Rasul sebelumnya. De-mikian pula
paralahabat Rasulullah saw. Bahkan diantara mereka ada yang
meninggal atau buta akibat penyiksaan, kendatipun merekanemiliki
derajat yang tinggi di sisi Allah.

fiki teLh Anda ketahui betapa penderitaan dan penganiayaan
yang dihadapi oleh seorang Muslim yang berjuang menegakkan
hasyarakat fslam, maka seharusnya Anda menyadari bahwa sebe-
narnya itu bukanlah rintangan atau hambatan, yang mengha-langi
para pejuang sebagaimana anggapan sebagian orang, ataumujahid
irntuli mencapai tujuan. Tetapi merupakan pedalanan di atas jalan
biasa yang telah digariskan oleh Allah bagi mereka yang ingin
membuktikan keimanannya dan mencapai tujuannya.

Setiap Muslim akan semakin dekat mencapai tujuan yang
diperintahkan Allah kepadanya manakala ia semakin berat meng-
hadapi penganiayaan, atau mati syahid di tengah perjuangannya.

Oleh sebab itu, seorang Muslim tidak patutberputus asa mana-
kala menghadapi penderitaan atau cobaan berat. Bahkan dia harus
semakin optimis terhadap kemenangan apabila dalam perjuangan-
nya mewuj udkan perintah Allah tersebut semakin banyak menghadapi
cobaan dan penyiksaan.

-.. . Hal ini'daiat Snda perhatikan secara jelas di dalam firman
Allah: ' . ..

"Apakah kamu mengirb bahwa karyt ahan masuk, surga, padahal
belum datang hepadarln4 (cobaan) sebagaimann hnlnya orgng-orang
terdahulu s ebe fum kamu? Mereha ditirnpa oleh malapenhn dan he seryg-

saraan, serta diguncangkan (dengan bermacam'rnacanx cobaan),
sehingga berkanlah rasul dan orang-orang yang bercamanya, "Bila-
hah datangnya pertobngan Allah?" Ingatlah sesungguhnya perto-
longan Afali iti amat [ehat. " (al-Baqar ah: 214)

Demikianlah jawaban Allah kepada orang-orang ya4gltidak
memahami watal pergerakan Islam, dan orang--oiaq,g,,yang
menyangka bahwa penderitaan dan penganiayaan itu.merupakan
pertanda jauhnya para mujahid dan kemenangan; "Ketahuilah,
sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dehat"

Kenyataan ini lebih jelas lagi dapat Anda perhatikan dalam
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kisah Khabbab bin al-Arat, ketika datang kepada Rasulullah saw
dalam keadaan memar dan babak,-betur-sekrijur badannya akibat
pengan',ayaan, meminta agar Raslullah saw berdoa bagi keme-
nangan kaury Muslim. Permintaan ini dijawab oleh Rasulullah saw
dengan jawaban yang maksudnya:

- "Jika engkau merasa heran dan terkejut melihat penyiksaan
dqn pepg-aniayaan yang dialami oleh orang-e14ng yangbedihad di
jalan Allah, maka ketahuilah bahwa itu adalah ialan vane sehirusnva
ditempuh. Itu adalah sunnatullahyang berlaku padi seirua hamba-
Ny-a yang beriman. Ada yang disikat dengan sikat besi hingga
te-rkelupas kulitnya. Tetapi siksaan-siksaan itu ti dak menggoyah[;n
tekad mereka untuk mempertahankan keimanan. Adalah-[eliru jika
engkatl mengira bahwa penganiayaan dan penyiksaan itu aican
menimbulkan ke_putusasaan dan peCimisme. Te-tapi sebaliknya iustru
menjadi pertanda akan dekatnya kemenangan.^Demi Allah,"Allah
pasti akan rye1l_en-qngkan agama ini sehingga orang berani berjalan
dari Shan'a ke Hadhramauttanpa rasa takuikepadisiapa pun s-elain
Allah, dan hanya takut kambingnya disergap serigala." 

-

Itulah sebabnya meng-apa Rasulullah saw pernah menyampai-
kan bqita gembira b'ahwa aI"'h u[un ;;"kl"kd; ;;il p"i*il a;
Romawi-kepada me_rek3-. p-ungguhpun demikian, ke?ua imperium
tersebut baru dapat ditaklukkan setelah wafat Rasulullah saw. Adalah
se-suai dengan kemuliaan Rasulullah saw di sisi Allah, jika Allatr menak-
lukkan negeri-negeri tersebut di masa pemerintahan Rasulullah saw
di bawah pimpinannya secara langsung 6ukan oleh salah seorang peng-
ikutnya. Tetapi, sesungguhnya kemenangan itu berkaitan dengdiiketE-
tapan dansunnatulhh yangkami sebutkan di atas.

Kaum.Muslimin semasa hidup Rasulullah saw belum "mem-

luyuT" sepehuhnya "har-ga" ke_menangan *.r"ku ai Sy"* a"; Ir.d.
_S-ebelum.kemenangan , jhargq" itu lrarus sudah dibayar sepenuhnyd.
Ya, mereka harus membayar harga kemenangan ituierlebih dahulu,
kgndltipun Rasulullah saw ada iii tengah-teigah mereka. Terbuka-
lya d-aT-tgrtaklukkannya su,alu negeri iidakberkaitan dengan narna
Rasulullah saw atau harus{i bawah pimpinannya menginlat kecin-
taan Allah yang begitu besai kepada Rasrilullah iaw Tetipimasalah-
nya ialah, bahwa kaum Mu-slimin yang telah berbai'at k6pada Allah
dan Rasul-Nya itu lrarus mbmbukfikan kebenaranbai'at (anji setia)
mereka, dan membuktikan kebenaran ianii mereka keiadi Al]ah
setelah mereka menandatangani "transiksi jual-beli " de'ngan Al,lah
di bawah firman-Nya:

"Seswnggunya AUah telah mcmbeli dai orang-orang Mu'min dii
dnnhanamteh,oden-gannemberihanwrgauntuli,m4reh,a.Mqeka
berpuang di jalanAl'Iah, Iolu mereha rreinhtruh atau terbu*tch.,
(at-Thubah: 111)r
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Siasat Perundingan

Dl dalam riwayat Ibnu Hisyam dari Ibnu Ishaq disebutkan,
bahwa'Utbah bin Rabiah -seorang tokoh cendekiawan di antara
kaumnya- berkata di majlis pertemuan Quraisy, "Wahai kaum
Quraisy, izinkanlah aku bertemu dan berdiblog denlan Muhammad,
dan menawarkan beberapa tawaran kepadanya, barangkali dia ber-
sedia menerima salah satunya. Kita berikan kepadanya apa yang
disukainya, dan dia berhenti menyusahklq ltita." K4"--Q-ura-is-y
meniawab, "Kami setuju, wahai Abul Walid. Pergi dan berdialoglah
kepada Muhammad, " Kemudian'Utbah datang kepada Rasulullah
sai^r, lalu duduk di hadapan Nabi gaw dan berkata, "Wahai putra
saudaraku, anda adalah seorang dari lingkungart kami, dan anda
pun telah mengetahui kedudukan, silsilah, kami'fuang dipandang
ierhormat oleh-semua orang Arab). Nainun ternyata anda telah
membawa suatq persoalan ying amal gawat kppada kaum kerabat
anda dan anda telah memecah belflrtkerukunan dan persatuan
mereka. Se.karang dengarlah baik-baik, saya hendak menawarkan
kepada anda beberapa hal yang mungkin dapatanda terfma salah
safu di antaranya." Nabi saw menjawab, "Katakanlah, h9i {bul Walid,
aDa vang henClak karhu'-tawarkan." 'Uthbah bin Rabiah berkata,
"'iMaiai iutra saudaraku)'lka dengan da'wah yang anda lakukan
itu anda ingin mendapa\kan harta kekayaan, maka akan kami
kumpulkan harta kekayaan yang ada pada kami untuk anda, sehingga
anda menjadi orang yang terkaya di kalangan kami. Jika anda
menginginkan kehormatan dan kemuliaan, anda akan kami angkat
sebagai pemimpin, dan kami tidak memutuskan persoalan_aPa pgn
tanpi persetuju-an anda. Jika anda ingin menjadi r?ja, kami bersedia
menobatkan anda sebagai raja kami. Jika anda tidak siintgup
menangkal jin yang merasuk ke dalam diri anda,'kami bersedia
mencaii tabib yang sanggup menyembuhkan anda, dan untuk itu
kami tidak akan menghitung-hitung biayayang diperlukan sampai
anda sembuh."
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Rasulullah saw bertanya kepada 'Utbah,"Sudah selesaikah, wahai
Abul Walid?" Jawab'Utbah,"Sirdah." Nabi saw berkata,"seicarang
dengarkanlah dariku." IGmudian Nabi saw rnembaca:

Ji#4f{6$i&Eiiatr?i€#)i{Ftpi'e+
G;;tr * {t** i, #agqF €,9,,!g
,G\q-r$tiqtt1 j,|i.1i''':S#:tS;;--,

'4 ,rai:5 $i gAtflcirf,l.1t . ijo;
2)-.';ir1--r!)tl*-'tiL;rj,-ui;$1f .4*-SLrrtk

c 7 -\ta)4t;6-4.
" Haa M'iim. Diturunhnn dai Tilhan Yang Maha Pemureh lagi Matn
Pgryyaygng. Kitab yaryg t9lah dijelashan ayat-ayatnya, sllQur'an
dalam bahasa Arab, pag! haum yang henaak mehgetdhuinyi Kitab
yang membaztnhan beita gembira dan membawahan perinpatan,
tetapi kebanyahan mereka berpaling dan mereka-tidaE mau
mendengarkannya. Mereha (bahhan) Serhata "Hati hami tertuttty
bagi ap_a yang hamu setuhan hepada hami, dan telinga hami pin
tersumbat rapat. Antara hami dan ftamu terdapat dinding pemisah.
I{are_nanya, silahgn hamu berbuat (menurut hemauanrni sendiri)
dary kamipun berbunt (menurut kernauan hami sendin). "I{atakai-
la.h (Hai Muhammad), "bahwasanya aku adalah seorang manusia
Augo) seperti kamu, diwahyuhan-hepadahu bahwa Titlhan hamu
a da la h Tinhan Yayg _Satu,- harena itu- hendaklah harnu tetap pada
jalan lurus menuju lEada.Nya, dan celahalah orang-orang yang
mempers e hutukan - Nya..... "
Ketika'Utbah mendengarbacaan Rasulullah saw sampai pada ayat:
Jiha mereka berpaling, rnaha katahanlah, 'I(alian telah kuperingat-
lan (mgngenai diitatlgnya) 2etir (qdzgQ gepeni petir yang meng-
hancurhan haum Aad dsq Ilamud ( da hu@ .,, (Fushshilat-: 1 3) -
'Uthbah menutup mufut Nabi saw dengan tangannya memohon

s.yp.aya berhenti membaca karena takut ancaman-yang terkandung
di dalam ayat tersebut.

Kemudian 'Uthbah kembali kepada kaumnya yang sudah
menantinya. Mereka bertanya, "Bagaimana hasihiya waf,ai Abul
Walid?" 'Uthbah menjawab, "Aku mendengar suatu perkataan yang
belum pernah aku d6ngar sama sekali. D"emi elati peikataan itu
bukan sya'i4, bukan sihir dan bukan pula mantera dukun. Wahai
kaum Quraisy. taatilah aku, dan biarkanlah Muhammad dengan
umsannya. Biarkanlah dia! Demi Allah, sungguh perkataan ying
aku dengar darinya itu akan menjadi berita yiig m'enggempaikanl

(
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Jika apa vane dikemukakan Muhammad te4adi pada bangsa Arab,

-"tu'nulo"Eiu yang bisa membebaskan kamu. OanSika Muhammad
berkuasa itas bairgsf Arab, maka kekuasaannya adalah kekuErsaarunu,

kemuliannya adalah kemuliaanmu juga' "

Kaum Quraisy menjawab,"Demi Allah, Muhammad telah

-"nnihit*u,-wahai Abul"Walid, dengan perkataannya."'Uthbah
bi.kltu, "Demikianlah pendapatku tentang Muhammad. Kamu
bebas untuk berbuat sesukamu."

Thabari dan Ibnu Katsir meriwayatkan bahwa bebera-pa or-
ang kaum Musyrik, termasuk al- Walid-bin Mughirah dan al- 'Ash

biri Wail, datairg menemui Rasuh,rllah saw menawarkan harta
kekayaan dan gidiq tercantik kepadanya, dengan syarat beliau
bersedia rnenin-ggalkan kecarnan 

-terhada-p 
tuhan-tuhan mereka.

Ketika Nabi saw menolak tawaran tersebut, mereka menawar-
tin,"Bagaimana iika anda menyembah tuhan-tuhan kami sehari,
dan'kamT menyemUah tuhanmu s-ehari (bergantian)? " Tetapj tawaran
ieij"gu ditolaL oleh Nabi saw. Dan berkenaan dengan hal ini Allah
rnbnurunkan firman-Nya:

"Katakanlah,'Hai orang-orang hafir! Aku tidah akan menyembah
apa yang hamu sembahl Dan Eamu bufun pe.nyembah Tuhan yang
tku-sentbah. Dan ahu tidahpernah menjadi penyembqh apa ygng
kamu sembah; dan kamutidakpemah (uga) meniadipenyempal-
Till.nn y ang alat sembah. lJntuhniu agamarrut, dan untukhtt aganrahu' "
(al-Kafirun: l-6)
Para pembesar Quraisv belum berputus asa membujuk Nabi

saw. Secaia beramai-ramai mereka m-endatangi Rasulullah saw
menawarkan kembali apa yang pernah ditawarkan oleh 'Utbah keplda
Nabi saw. Mereka tne.nawar-kin kekuasaan, harta kekayaaan dan
pengobatan. ''''..o
' "I(epuda mereka Rastrluilah qaw mengatakan,"Aku ldak merner-
lukan s;*,t" yang kamu'tawarkan. Aku tidak berda'wah karena
menginginkari harta kekayaan, kehormatan atau kekuasaan. Te.tqRi

Allah"m;ngutusku sebagai Rasul. Dia-menurunkan- Kitab kepadaku
dur -"-"iintahkan akir agar menjadi pemberi kabqlgembira dan
peringatan. IGmudian a[u sampaikan risalah Rabbku dan aku
i"*piikutt nasehat kepadamu. rlikf kamu menerima da'wahku,
maki kebahagiaanlah bagimu di dqnia dan akhirat'.Jikq kqfny
menolak aiaklnku, maka-aku bersabar mengikuti perintah Allah
-hi''gg"A"ltahmemberikankeputusanantaraakud_ankamu.,,

SJlanjutnya merekaberkat4 kepada Nabi saw, "Jika anda tidak
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bersedia menerima tawaran kami, maka sesungguhnya anda telah
mengetahui bahwa tidak ada orang yang lebih kecil negerinya, lebih
gersang tanahnya dan lebih keras kehidupannya selain daripada
kami. Karena itu, mintakanlah untuk kami kepaila Rabb yang telah
mengutusmu agar menjauhkan gunung-gunung yang menghimpit
ini dari negeri kami, mengalirkan sungai-sungai untuk kami sebagai-
mana sungai-sungai Syam dan lraq, dan membangkitkan bapak-
bapak kami yang telah mati, terutama Qushayyi bin Kilab, karena
dia seorang tokoh yang terkenal jujuq, sehingga kami dapat bertanya
kepadanya tentang apa yang anda katakan. Mintalah buat anda
kebun, istana, tambang emas dan perak yang dapat memenuhi apa
yang selama ini anda buru. Jika anda telah melakukan apa yang
kami minta, maka kami baru akan membenarkan andarKami akan
tahu kedudukan anda di sisi Allah,"dan akan mempercayai bahwa
Dia mengutusmu sebagai Rasul sebagaimana anda katakan."

lawab Nabi saw, "Aku tidak akln melakukannya, aliu tidak
meminta hal itu kepada Allah."

Setelah perdebatan yang panjang akhirnya mereka berkata
kepada Nabi saw, "Kami dengar bahwa anda mempelajari semua
itu dari seorang yang tinggal di Yamamah bernama ar-Rahman.
Demi Allah, kami tidak percaya kepada ar-Rahman. Sesungguhnya
kami telah berusaha sepenuhnya kepada Anda, wahai Muhammad.
Demi Allah kami tidak akan membiarkan andaberda'wah pada kami
sarn-pai kami hancur atau anda mengalahkan kami." Kemudian
mereka bangkit dan meninggalkan Nabi saw.

BEBERAPA'IBRAH
Di dalam fragmen Sirah Nabawiyah yang kami sebutkan di atas

terdapat tigapelajaran penting :

Pertama, menjelaskan kepada kita tentang kebersihan da'wah
Nabi saw dari segala bentuk kepentingan dan tujuan pribadi yang
biasanya menjadi motivasi para penyem ideologi baru dan penganjur
pembaruan dan revolusi.

Apakah melalui ilalwah Rasulullah saw bermaksud memburu
kekusaan, kehormatan dad (ekayaan? Apakah da'wahnya hanya
merupakan manifestasi darj'segala kebusukan yang tersimpan di
dadanya?

Semua tuduhan ini merupakan senjata yang biasa digunakan oleh
musuh-musuh Islam untuk menghancurkan da'wah Islam. Tetapi,
betapa agung dan mulianya rahasia kehidupan yang telah dipersiapkan
Rabb semesta alam kepada Rasul-Nya! Allah telah mengisi kehidupan
Rasulullah dengan sikap-sikap dan peristiwa-peristiwa yang meng-
hancurkan semua tuduhan busuk yang dilontarkan para musuh Is-
lam, dan membuat mereka bingung mencari cara yangharus ditempuh
untuk melancarkan serangan pemikiran.

Adalah termasuk kebijaksanaan Allah bahwa kaum musyrik
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Quraisy telah melakukan beberapa kali perundingan (penawaran)
kipadi Rasulullah saw, setelati mereka membayangkan dalam
pikiran mereka sendiri tuduhan-tuduhan -te.rsebut, kendatipun
mereka sangat mengetahui tabiat dan tujuan da'wah-Rasulullah saw,

dan bahwa Sehau tidik akan mau menerima berbagai bujukan mereka.
Tetapi, demikianlah hikrnah ltahiyah telah menghendakinya, ti"p
tudtihan palsu dan ghazwut fihri (serangan pemikiran) yang akan
dilancark-an oleh musuh-musuh Islam. ;;"

Para orientalis, seperti Kramer dan van Vloten, setelah lama
memeras otak tetapi tid-ak juga berhasil menemukan peluang untuk
menodai kesucian Rasulullah saw, akhirnya dengan mengesamping-
kan kebenaran mereka menuduh bahu'a Muhammad saw berda'wah
semata-mata memburu kekuasaan dan kekayaan'

Tetapi jauh sebelum para orientalis ini datang, Allah telah
memperlihatkan bagaiman-a 'Uthbah bin Rabi'ah atas nagra kaum
Quraisy menawarka-n temua yang dituduhkan itu ke hadapanNabi
sa*. Ti*aran itu ditolak sama sekali oleh Rasulullah saw bahkan
setelah itu beliau tetap tabah menghadapi penyiksaan dan pengania-
yaan kaum Quraisy.

Seandrirry" ia'wah Rasulullah saw semata-mata mengejar
kekuasaan dan harta kekayaan, niscaya beliau tidak akan bersedia
menanggung penyiksaan dan tidak alian menolak tawaran mereka
seraya mengatakan:

$ F+l 3F,1 s ?i*t':';\ 16 ger64Y
+(q{; S tTs1g pa 6s ;,tft *s :*Lt; :,lx
'g+t; Gt'\iti iS 1,9 . .* itti$ # -,rf' 

rn, *it;
{!-t;,,'-3';i-:;:'l;;->littizt;4.p2=;5,*

*'r,U,l?; U6' ii'4,;; itS

"Aku tidnk Uerai'wallkurern menginginhnn harta hehayaan, Bbnor-
matan atau kehuaiadn..Tetapi '4llah mengutusku sebagai Rasul.
Dia menutunhan Kitob'kepadaku dan memerintahhan aku agar
menjadi pemberi habar gembira dan peringatan. I{emudian ahu
sanipaihin risalah Rabb -ku dan aku sgm-pqth4n ngsihgt 

-kc- 
pa 4o*ut.

Jihi kamu menerilna da'wahhu, maha hebahagiaanlah bagimu di
du.nin dnn ahhirat. Jikn hamu mmolah aj ahanhu, maha ahu bwabar
mengihuti pilhrtah Allah hingga Allnh mernberikan hEfiusan gntara
ahu dan kamu. ..'

Dalam pada itu, kehidupan sehari-hari Rasulullah saw juga
*"*6""uil;; ;"p;"vu ini.'e 

"liau 
tidak rnenolak kek,tataan din

harta kekayaan hinya dengan lisannya saja, bahkan kehidupan
sehari-harinya p,rn niembukiikan hal tersebut. Beliau hidqp- d-engaq
gaya kehidtputt 3'uttg sangat sederhana, tidak pernah lebih dari
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kehidupan kaum fakir dan rniskin. Berkata 'Aisyah ra dalam sebuah
riwayat Bukhari:

J,; O F'btX* ir'leu aE b a; av ; #'t#i'd!':n

*.$j'.s &:tr&'V'5.,
"sampai Nabi saw meninggal belum pem,ah ada di dalam rak
makananku sesuatu yang bisa dimnhan manusia kecunli secuil roti,
dan itu pun aku mahan untuk beberapa hari.'
Berkata Anas ra dalam sebuah hadits riwayat Bukhari:

* -3 t;.3 qfiEjA4 a6 k +,*V p'dig1I
"Sampai men'inggal Nabi saut belum pentah mnhan makatnn di
atas piing; sampai meninggal belidu belum pernah mahnn rpti yang
berhualitas baih.'
Kehidupan Rasulullah saw sungguh sangat sederhana, baik

dalam berpakaian ataupun menyangkut perabot rumahnya. Beliau
tidur hanya di atas tikar anyaman, bahkan belum pernah sama sekali
tidgr di aias hamparan yang lembut dan empuk. tiingga ishi-istrinya
pada suatu hari mendatangi beliau mengadukan ihwal kehidupan
yang memprihatinkan. Mereka menuntut perbaikan keadaan, pal-
ing tidak sedikit di bawah kehidupan para istri sahabatnya. Men-
dengar tuntutan ini Rasulullah saw marah dan tidak memberikan
jawabanapa pun hingga kemudian Allah menurunkan firman-Nya:

t1i'-;,1't";gis:r:r'J*llgb,r:S!#?#lirgij,J3&#t'iAttt22,!- !l jr&li.Srygl.s:J#-S:b-ta$t-fr*i5c,;r)

-;t't#l1:/lait-s+3-r,a..1l?65ti!;fii',lr'o*
.:, y^ - tltqry'!t;-'i, .l- daZO-li-J*o

'Hai Nabi katahanllah.Qepada istri-istimu,'Jiha hamu sekalian
menginginhan hehidupat &mia dan perhiasannya, maha mailah
kuberihan hepadamu bEhal, dan aku ceraihan hamu dengan cara
yang baik. Dan jiha kamu sekalian menghendaki (heridhaan) AI-
lah dan Rasul-Nya, dan (kesenangan) di negeri ahhirat, maka
sesungguhnya Ailah menyediakan bagi'siapa yang berbuat baik di
antaramu pahala yang besar" (al-Ahzab:28-29)
Keniudian Rasulullah saw membacakan kedua ayat ini kepada

para istrinya dan memberikan pilihan kepada m6reka: ffidup
bersamanya dengan kondisi seadanya atau tetap menuntut perbaikan
kehidupan dengan diceraikan secara baik. TCtapi mereka kembali

88 Fiqhus Sirah: Dirasat Minhqiiah 'Ilmiyah



memilih hidup bersama Rasulullah saw dengan kondisi seadanya.ar)
Apakah setelah ini masih ada akal -akal siap-ap-un- yan-g

rnerag-ukan keikhlasan da'wah Nabi saw? Masih adakah -setelah
penje-iasan ini- orang yang mencoba menuduh Rasulullah saw
berda'wah karena ambisi kekuasaan dan harta kekayaan?

Kedua, penj elasan tentang mal<na hi htttaft (kebij aksanaan) yang
menjadi pririsip-da'wah Rasulullah saw-Apakah 

hihmah berarti bahwa dalam berda'wah Anda'boleh
berbuit "kebijaksanaan" sendiri sesuka hati anda, betapa pun cara
dan bentuk "kebijaksanaan" tersebut?

Apakah syaritat Islam memberikan kebebasan kepada Anda untuk
menempuh cara atau sarana apa saja selama tujuan Anda benar?

Tidak! Sesungguhnya syari'at Islam telah menentukan barana
kepada kita sebaga'iilrana telih menentukan tujuan. Anda tidak boleh
mencapai tujuai yang disyari'atkan Allah kecuali dengan jalan
tertentu yandtelatrdiiadikan Allah sebagai sarana untuk mencapai-
nya. Seniua 'ft.Uii.to"n aari' danpoli4t da'lxahlslam harus dirumuskan
s6suai dengan bitas-batas saratia yang telah disyari'atkan.

Apa yang telah kami sebutkan di muka merupakan dalil bagi
apa yairg kam-i tegaskan ini. Tidakkah cukup "bijaksana" seandainy,a
Rasulullah saw menerima tawaran kaum Quraisy untuk menjadi
penguasa atau raja, sehingga dengan kekuasaan itu beliau bisa
merianfaatkannya sebagai-sarana da'wah Islam? Ap?lqgt, kekua-
saan dan pemerintahan itu memiliki pengaruh besar di dalam jiwa
manusia. Perhatikanlah bagaimana para penganjur ideologi yang
baru saia berhasil merebuCkekuasaan, memanfaatkan kekuasaan
itu untuk memaksakan pemiklran dan ideologi mereka kepada
rakyat.

Tetapi, Nabi saw tidak mau menggunakan cara-cara seperti
ini dalam da'wahnya, karena bertentangarr dengan prinsip-prinsip
da'wah Islam itu sendiri.

Jika cara-eara seperti ini dibenarkan dan dianggap sebagai
"kebiiaksanaan" yagg syard niscaya tidak akan ada bedanya 'antara
ot"rr! yang jujui da-h.61ang yan! berdusta, antara da'wah Islam
dan da'wah-da'wah keblrtilan.

IGmuliaan dan kefuiuran, baik menyangkut sarana ataupun
tuiuan, adalah landasan utama falsafah agamb ini (Islam). Tujuan
harus sepenuhnya di dasarkan pada kejujuran, kemuliaan dan
kebenaran. Demikan pula saranaharus didasarkan kepada prinsip
kejujuran, kebenaran dan kemuliaan.

Dari sinilah maka para da'i Islam dituntut untuk lebih ban-yak
berkorban dan beriihad, k'arena mereka tidak dibenarkan
menempuh jalan dari sarana sekehendak hatinya. Mereka harus

4l) Diriwayatkan oleh Bukhari. Lihat pula tifsir lbnu,Katsir ketika menirfsirkan dua ayat
tersebut.
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mengambil jalan dan sarana yang sudah disyari'atkan, betapapun
resikonya yang harus dihadapi.

Adalah keliru jika Anda beranggapan bahwa prinsip hikmah
(kebijaksanaan) dalam da'wah Islam itu disyari'atkan untuk
mempennudah tugas seorang da'i atauuntuk menghindari pende-
ritaan dan kesulitan. Rahasia disyari'atkannya pnnsiphihma/l dalam
da'wah ialah untuk mengambil j-alan dan sarana yang paling efektif
agar bisa diterima akal dan pikiran manusia. Artinya, apabila per-
juangp,n da'wah menghadapi beraneka ragam rintangan dtrn hbm-
batan, maka langkah yangbijhsanabagiparada'i dalam hal ini ialah
melakukan persiapan untuk berjihad dan berkorban dengan jiwa
dan harta. Hikmah ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya.

Di _sinilah perbedaan antara hihmah dan tipu dlya, antara
hikmah dan menyerah.

Anda tentu ingat dan mengetahui, ketika Rasulullah saw me-
rasa optimis melihat tanda-tanda kesediaan para tokoh Quraisy
untuk memahami Islam, maka dengan perasaan gembira dan pei-
hatian sepenuhnya beliau menjelaskan hakikat Islam kepada mereka.
Sehingga ketika seorang sahabatbuta, Abdullah Ibnu Ummi Maktum
lewat, kemudian duduk mendenghrkan di samping mereka dan
bertany_a kepadan-ya, Rasulullah saw membuang muka darinya,
karena beliau tidak ingin kehilangan kesempatan baik tersebut, di
samping bahwa Ibnu Ummi Makium akan bisa dijawab pada lain
kesempatan.

Tetapi kebijaksanaan Raslullah saw ini mendapatteguran dari
Allah di ilalam iurat Abasa, kendatipun tujuannya sanlat mulia.
Karena caratersebut mengandung sikap yang tidak dibenarkanoleh
syari'at Islam, yaitu mengibaikan-dan m6nyikiti hati Abdullah Ibnu
Maktum karena ingin menarik hati kaum lnusyrik.

_ Tegasnya, tidak seorang pun yang dibenarkan untuk mengubah,
melanggar dan meremehkan hukum-hukum dan prinsip-prinsip
Islam, dengan dalih hebijahsanaan dalam berda'wah. Sebib, suatir
kebijaksanaan tidak bisa disebut bijahsana jika tidak terikat oleh
ketentuan-ketentuan iiyqi.at dan prinsip-prinsipnya.

- Ifttiga, sikap Rasu-lulld\ saw terhadap berbagai tawaran yang
diajukan laum Quraisy kepa{anya tersebut mendapatkan dukuirgan
daii ailah. Berkenaan dengan hal ini Allah telrah men,r*ttfun
firman-Nya:

:iftiie.!.ii.*,-i3i'nu3#,5;lS't-6,5t36t
':; it6+i; qtrtis tiig iats .-?, t,# b1* a

e1$,;.sial1E;;,'rryr"*eFSv:;XdrEz,*
5s i€ei"t &sf, ';?3'Y k''stKi; M
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+ftqLi3Iss5gV6t3:;{',;;.MS-A"tt
- 1. - '\r,,h!r6-* -99:6n*$:4.y2

"Dan mereha berkata, "I{ami sekali-hali tidnkpercaya hepadamu
hingga kamu memancarkan air dari bumi untuh hami, atau hnmu
melnpunyai sebuah kebun hurma dan anggut; lalu.hamu alirhan
sungai-sungai di celah-celah kebun yang deras alirannya, atau
hamu jatuhkan lagit berheping-keping atas kami, sebagaimana
hamu katahan, atau hamu datanghanAllah dan Malaihat-malai-
h,atnya berhadapan muha.dengan kami. atau hanu mempunyai
sehtah rumah dari emas, atau kamu naik he bngii. Dan kami sekali-
hali tidnh akan mentpercayai kernihnnmu itu hingga hamu turunknn
atas hami sebuah hitab yang hami baca." I{ataknnlah "Maha Suci
Rabb-hu, bukankah ahu ini hanya seorang manus'ia yang menjadi
rasul?" (al-[sra': 90-93)

Allah tidak mengabulkan permintaan mereka bukan karena
Rasulullah saw tidak diberi mu'jizat selain dari al-Qur'an, sebagai-
mana anggapan sebagian orang. Tetapi karena Allah mengetahui
bahwa mereka tidak menuntuthal itu melainkankarena kekafiran,
keangkuhan dan penghinaan kepada Rasulullah saw. Ini dapat kita
perhatikan melalui cara-cara dan bentuk-bentuk tuntutan yang
mereka ajukan. Seandainya mereka jujur dan serius ingin meyakini
kebenaran Nabi saw niscaya Allah akan mengabulkan permintaan
mereka. Tetapi sikap kaum Quraisy ini sesuai dengan apa yang
ditegaskan Allah dalam firman-Nya:

Ai$,zt.36zF-*:l:35s|@-qv#t(#tE
.r )r - wQ ,6-'4'-$3g"rt5'"i*;,Utr3i36a'-t

" Dan jika se andainya l{ami metnbuhnhnn hepada nerehn salah satu
dai (pinn-pintu) Iangit, lalu mqehn tents mcnqus raih hc ata mya,
tentulah mereka,lerhata, " Se sungguhtrya pandangan hamilah yang
dihaburhan, bahkm;Qami adalah trang-orang yang kena sihin"
(al-Hijr: l+15) '+"'-

Dengan demikian, bhulah Anda bahwa hal ini tidak berten-
tangan dengan pemuliaan Allah kepada Nabi-Nya melalui beraneka
macam mu'jizat.l

ll;i$i

tiirl:
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Pemboikotan Ekonomi

- qlSeBUIt(AN dalam beberapasanqd daiMusabin'Uqbah dan
dari Ibnu]qhlq, juga- dari yang lainnya, bahwa or.ng-ordng t"fii
Quraisy telah bersepakat untukmgmbunuh Rasulullah saw. IGsepa-
katan-dan keputusan ini disampaikan kepada Bani Hasyim dan Bini
Abdul Muththalib. Tetapi Bani Hasyim 

-dan 
Bani Abdtil Muththalib

tidak mau menyerahkan Rasulullah saw kepada mereka.
Setelah kaum Quraisy tidak berhasil membunuh Rasulullah

saw mereka bersepakat untuk mengucilkan Rasulullah saw dan
kaum -Muslim yang mengikutinya, strta Bani Hasyim dan Bani
Muththalib yang melindunginya. Untuk tujuan ini-mereka telah
menulis suatJr perjanjian, bahr,ya mereka tidak akan mengawini dan
berjual beli dengan mereka yang dikucilkan. Tidak akan menerima
perdlmaiatt dgt tidak akan berbelas kasihan kepada mereka, sampai
Bani Muththalib menyerahkan Rasulullah sawlepada mereka uniuk
dibunuh. Naskah perjlnjian ini m..eka ganrungd; di d"6; IG;i;"h:

_ Kaum kafir Quralsy b-erpegang teguh dengan perjanjian ini
selama tiga tahun, seiakbulan Muharram tahun-ke t"juh kenabian
hingga tahun ke sepuluh,*Tqtapi ada pendapat lain yang mengatakan
bahwa pemboikotan terseblt berlangsung selama dua tahun saja.

Rirlayqt Vlura bin'U_gbah menunjukkan bahwa pembqikotan
ini terjadi s-ebelum Rasulullah saw memerintahkanparb sahabatnya
)9r-hijrah- k-e_ Habasyah. Bahkan perintah untuk berhijrah ke
Habasyah dikeluarkan Rasulullah saw pada saat berlangsungnya
pemboikoan ini. lbtapi riwayat -Ibnu lshaq nir.:nyebutkan bahwipenuiiisin
perjanjiq pemboikotan dilakukan setelah para sahabat Rasullullah saw
be.tijoh ke Habasyah dan sesudah Umarrirasuk Islam.

- - Bani Hasyim, Bani Muththalib dan kaum Muslimin, termasuk
di dalamnya.\asulullah-sa-w dikepung dan dikucilkan di syf,rb
(permukiman) Bani Muththalib (di M-akHh terdapat beb er^pa qi ;b).

Di pemukiman inilah lcaum Muslimin dan.kaum kafir dari Banu
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Harvim dan Bani Muththalib berkumpul. Kecuali Abu l^ahab (Abdul 'Izzi
bin Abdul Muththalib) karena dia telih bergabung dengan Quraisy dan
menentang Nabi saw dan para sahabatnya. Kaum Muslim menghadapi
pemboikotan ini dengan dorongan agama (Islam), sementara kaum Kafir
inenghadapinya karena dorongan fanatisme kabilah (Inmiwh).

Rasulullah saw bersama kaum Muslim berjuang menghadapi
pemboikotan yang amat ketat ini selama tiga tahun. Di dalam riwayat
'ianeshahih disebiltkan bahwa mereka meiderita kekurangan bahan
mak--anan hingga mereka terpaksa harus makan dedaunan. as-suhaili
menceritakan: tiap ada kafilah datang ke Makkah dari luar daerah,
para sahabat Rasulullah saw yang berada di luar kepungan datgng
ke pasar untuk membeli bahbn makanan bagi keluarganya. Akan
tetapi mereka tidak dapat membeli apapun jug,a karena dirintangi
olehAbu Lahab yang selalu berteriak menghasut, "Ha!para p,edagang,
naikkanlah harla setinggi-tingginya agar parapengikut Muhammad
tidak mampu membeli apa-apa. Kalian mengetahui betapa banyak
harta kekayaanku dan aku pun sanggup menjamin kalia! tidak akan
merugi." Teriakan Abu Lahab itu dituruti oleh para pedagang, dan
merelia menaikkan harga barangnya berlipat ganda, sehingga kaum
Muslim terpaksa pulang ke rurnah dengan tangan kos-ong, tidak
membawa apa-apa untuk makan anak-anaknya yang kelaparan.

Pada awal tahun ke tiga dari pemboikotan dan pengepungan
ini, Bani Qushayyi mengecam pemboikotan tersebut. Mereka memu-
tuskan bersama untuk membatalkan perjanjian. Dalam pada itu
Allah telah mengirim anai-anai (rayap) untuk menghancurkan lem-
baran perjanjian tersebut, kecuali beberapa kalimatyang menyebut-
kan nama Allah.

Kejadian ini oleh Rasulullah saw diceritakan kepada.paman-
nya, Abu Thalib, sehingga Atu Thalibbertanya kepadanya, "Apakah
Tuhanmu yang membeiitahukan itu kepadamu?" Jawab Nabi saw
"Ya." Kemitdiin ebu Thalib bersama seiumhh orang dari kaumnya
berangkat mendatangi kaum Quraisy dan meminta kepada mereka
seolah--olah ia telah menerima persyaratan yang pernah mereka
aj ukan. Akhirnya rne rekzumengamb i I naskah perj anj ian dalam kea-
daan masih terlipat rapi. '

Kemudian Abu Thalbberkata, " sesungguhnya putra saudaraku
telah memberitahukan kepadaku, dan dia belum pernah berdusta
kepadaku sama sekali, bahwa Allah telah mengirim anai-anai (sejenis
ravan) kepada lembaran vans kamu tulis. Anaianai itu telah mema-
kair sietiap teks pedanjian yang-aniaya dan yang memutuskan hubungan
kerabat.-Jika peikalaannya itu bena4 maka sadarlah kamu dan
cabutlah pemikiranmu yang buruk itu. Demi Allah, kami tidak akan
*.ttyeruhkan hingga oianf tetakhir dari kami mati. Jika apa yang
dikaiakannya"itu tidak bena4 kami serahkan anak kami kepadamu
untuk kamu perlakukan sesuka hatimu," Mereka berkata,"Kami
setuju dengan apa yang kamu katakan." Kemudign mereka
membuka naskah, dan didapatinya sebagaimana yang diberitahukan
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oleh orang yang jujur lagi terpercaya (Nabi saw). Tetapi mereka
menj3-rva.b,"Ini adalah sitrir ariak sau.l_aramu," Dan, mdreka pun
semakin bertambah sesat dan memusuhi.

Setelah peristiwa ini lima orang tokoh Quraisy keluar memba-
talkan perjanjian dan mengakhiri-pemboikotan.-Mereka adalah,
fli9yary bin Umar bin al-Harits, Zuhair bin Umayyah, Muth'am bin
'Adi, Abul-Bukhturi bin Hisyam, danZama'ah bin al-Aswad.

-Ofne yang pertama kali bergerak membatalkan perjanjian
terseb-ut secara terang-terangan adalah Zuhair bin Umayyah. Dia
4ut+g fepa.da or_anglorang lune berkerumu" ai i"r"pitig K;'tuh
dan berkata kepada mereka,"Waliai penduduk Makkah, apikah kita
b_ersenang-senang matan dan minum, sedangkan orang-orang Bani
Suryr.n dan Bani Muththalib kita biarkan bin-asa, tidakbisa mEnjual
dan membeli 3p-a-apa? Demi Allah, aku tidak akan tinggal diam
sebelum merobek-robek naskah yang zhalim itu."

Kemudian empat-orang lainnya-mengucapkan perkataan yang.
sama. Lalu Muth'am bin 'Adi bangkit mlnuju naskah pe4aniiai
dan merobek-robeknya. Setelah itu-i<elima oring tersebut birsima
sejumlah orang datang kepada Bani Hasyim da-n Bani Muththalib
serta kaum Muslimin lalu memerintahkan agar mereka kembali ke
tempat masing-masing sebagaimana biasa. 

-

BEBERAPA'IBRAH
Pemboikotan yang zhalim ini menggambarkan puncak

penderitaan dan penganiayaan yang dialamioleh Rasululiah saw
dan para sahabatnya selama tiga tahun. Dalam pemboikotan ini
Anda lihat kaum musyrik dari Bani Hasyim dan 

-Bani 
Muththalib

ikutserta mengalaminya dan tidak rela membiarkan Rasulullahsaw.
Kita tidak dapat berbicala panjang tentang kaum musyrik

tersebut berikut motivasi-sikap dai-pendiian mere-ka. Sesuatu y-ang
mendorong me.rekq.u3tuk mengambil sikap tersebut ialah semangit
membela (hamiyyah) keluarga dan kerabai di samping keenggan-an
mereka meneima dan meiasakan kehinaan seahdiinva irireka
membiarkan Muharnma{saw dibunuh dan disiksa oleh kaum
musyrik QuraisydariluarBani Hisyam dan Bani Muththalib, tanpa
mempertimbangkan lagi fhktor aqidah dan agama.

Dbngan demikian niereka telah memadukan antara dua
keinginan yang tertanam di. dalam jiwa mereka.

Pertama, berpegang teguh kepada kemusyrikan dan menolak
kebenaran yang disampaikan Muhammad saw kepada mereka.

.t$:,{ua.kepatuhan kepada fanatisme yang menimbulkan dorongan
untuk'inembela kerabat dari penganiayaan orang luar, tanpa mem-
pedulikan kebenaran atau kebatilan.

Akan halnya kaum Muslimin, terutama Rasulullah saw, mereka
bersabar menghadapi penga-niayaan tersebut karena mengikuti
perintah Allah, mengutamakan kehidupan akhirat ketinribang
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kehidupan dunia, dan karena rendahnya nilai dunia dalarn pandangan
mereka dibandingkan dengan ridha Allah. Inilah yang menarik
untuk dibahas.

Mungkin Anda akan mendengar tuduhan dari musuh-musuh
Islam, bahwa 'ashabiyah (fanatisme kesukuan) Bani Hasyim dan
Bani Muththalib memiliki peranan penting bagi da'wah Muhammad
saw. Semangat inilah yang mengawal, menjaga dan melindungi
da'wah Muhammad saw Bukti yang paling nyata ialah sikap mereka
terhadap kaum musyrik Quraisy dalam pemboikotan ini.

Tuduhan seperti ini tidak berasas sama sekali. Sangatlah wajar
jika fanatisme jahiliyah Bani Hasyim dan Bani Muththalib mendo-
rong mereka untuk membela kehidupan anak paman mereka yang
sedang menghadapi ancaman dari "orang luar."

Fanatisrne jahiliyah, dalam membangkitkan fanatisme kekelu-
argaan tidak pernah memandang kepada masalahprinsip dan tidak
pernah terpengaruhi oleh kebenaran atau kebathilan. Permasalah-
annya hanyalah menyangkut masalah' ashabiyah semata-mata.

Karena itu, kedua keinginan yang saling bertentangan tersebut
dapat berhimpun pada diri keluarga Rasulullah saw yakni menolak
da'wah Nabi saw dan membela dirinya dari ancaman seluruh kaum
musyrik Quraisy.

Sungguhpun demikian, manfaat apakah yang diperoleh Nabi
saw dari sikap "solidaritas" yang ditunjukkan pada kerabatnya itu?
Mereka telah dianiaya sebagaimana Rasulullah saw dan para saha-
batnya. Terhadap pemboikotan yang kejam dan biadab ini, Bani
Hasyim dan Bani Muththalib tidak dapat berbuat apa pun untuk
meringankan penderitaan kaum Muslim.

Sesungguhnya pembelaan kaum kerabat Rasulullah saw kepa-
danya itu bukan pembelaan terhadap isahh da'wah yang dibawa-
nya, tetapi pembelaan terhadap diri Rasulullah dari ancaman oorang

asing." Jika kaum Muslim dapat memanfaatkan pembelaan ini
sebagai salah satu sarana jihad melawan kaum kafii dan mengha-
dapi tipu daya mereka, maka itu merupakan upayayang perlu disyu-
kuri dan jalan yang perl.U diperhatikan.

Akan halnya Rasu[irllah saw bersama para sahabatnya, maka
faktor apakah yang membuat mereka mampu menghadapi kesulitan
yang menyesakkan dada ini? Apakah yang mereka harapkan dibalik
ketegaran terhadap pemboikotan yang aniaya itu?

Dengan apakah pertanyaan ini akan dijawab oleh opang-or-
an€ yang menuduh risalah Muhammad saw dan keimanan para
sahabatnya kepadanya sebagai revolusi hii melawan hanan, atau
revolusi kaum tertindas melawan kaum borjuis?

Coba anda renungkan kembali mata rantai penyiksaan dan
penganiayaan yang pernah dialami Rasulullah saw dan para saha-
batnya, kemudian jawablah pertanyaan berikut: Apakah benar
bahwa da'wah Islamiyah itu merupakan suatu pemberontakan
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ekonomi yang didorong oleh rasa lapar dan kedengkian terhadap
kaum pedagang dan pemegang kendali perekonomian Makkah?

Kaum musyrik sebelumnya telah menawarkan kepada Rasulullah
saw kekuasaan, kekayaan dan kepemimpinan, dengan syarat beliau
bersedia meninggalkan da'wah Islam. Mengapa Rasulullah Saw
tidak mau menerima tawaran tersebut? Mengapa para sahabatnya
tidak memprotes dan menekan Rasulullah saw-jika memang tujuan
perjuangan mereka hanya sekedar mengisi perut-agar menerima
tawaran Quraisy? Adakah sesuatu yang dicari oleh "orang-orang
revolusioner kiri" selain dari kekuasaan dan harta kekayaan?

Rasulullah saw bersam a para sahabatnya telah dikucilkan dalam
suatu perkampungan yang terputus sama sekali. Segala bentuk kegiatan
ekonomi dan sosial dengan mereka dihentikan, sampai mereka
terpaksa harus makan dedaunan. Tetapi mereka tetap bersabar
menghadapinya. Mereka tetap setia mendampingi Rasulullah saw.
Seperti inikah sikap yang akan ditunjukkan oleh orang-orang yang
berjuang hanya mencari sesuap nasi?

Ketika berhijrah ke Madinah Rasulullah saw dan para sahabat-
nya telah meninggalkan harta kekayaan, tanah dan segala harta
benda menuju Madinah Munawwarah. Mereka telah melepaskan segala
harta kekayaanyang menjadi buruan orang-orang tamak dan rakus.
Mereka tidak mengharapkan imbalan dari keimanan mereka kepada
Allah. Dunia dan kekuasaan telah lenyap sama sekali dari pertim-
bangan mereka. Adakah ini menjadi bukti bahwa da'wah Islam
merupakan revolusi kiri yang hanya bertujuan mencari sesuap nasi?

Untuk memperkuattuduhan ini, mungkin mereka akan menge-
mukakan dua hal berikut:

Putama, bahwa jama'ah generasi pertama dari para sahabat
Muhammad saw di Mak*ah mayoritas terdiri dari kaum kafi{, budak
dan orang-orang tertindas. Ini menunjukkan bahwa dengan meng-
ikuti Muhammad saw mereka akan bisa menyuarakan penindasan
yang mereka alarni. Di samping mereka dapatberharap akan terja-
dinya perbaikan taraf'ekonomi mereka di bawah naungan agama
baru.

I(edua, bahwa para sahprbat tersebut tidak lama kemudian ber-
hasil menaklukkan dunia dan menikmati kekayaannya. Ini meru-
pakan bukti bahwa perjuangan Rasulullah saw bertujuan mencapai
sasaran tersebut.

Jika Anda perhatikan kedua dalil yang mereka kemukakakan
untuk memperkuat tuduhan tersebut, dapat Anda ketahui betapa
akal dan pola berpikir mereka telah sedemikian rupa dikuasai oleh
khayal dan hawa nafsu.

Memang, mayoritas sahabat Rasulullah saw terdiri dari kaum
fakir dan budak. Tetapi, hal ini tidak memiliki kaitan sama sekali
dengan khayal tersebut. Sesungguhnya syari'at yang menegakkan
timbangan keadilan di antara manusia dan menghancurkan setiap
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kezaliman, pasti akan diperangi dan ditentang- oleh orang-o-r?ng
yang zhalimdan para tirdn. Kaiena syari'at ini,bagi mereka, lebih
LanIak menimbuikan ancaman ketinibang kemaslihatan. Sebalik-
nya, akan diterima dengan mudah oleh-setiap orang yang tidak
tdrlibat dalam praktek ke2haliman dan pemerasan. Kareqa syari'at
ini akan lebih banyak memberikan kemaslahatan kepada mereka
ketimbang kerugiin. Atau karena mereka, sekuran!-kurangnya,
tidak memliki mlsalah dengan orang lain yang membuat mereka
merasa berat untuk menerimanya.

Semua orang yang berada ii sekitar Rasulullah saw meyakini
bahwa beliau beraiia dalam kebenaran, dan bahwabeliau seorang

rC,

Nabi dan Rasul. Tetapi, para pemimpin dan orat
kekuasaan tidak mau menerima dan berinteraksi
karena dihalangi oleh tabiat dan suasana mereka senditri. Semen-
tara orang-orang selain mereka tidak punya hambatan y?ng meng-
halangi mlreka untuk menerima sesuatuyang diimani dan diyakini-
nya. Dtngan demikian, apakah hubungan antara hakikat yang dapat
dipahami oleh setiap pengkaji sirah ini dengan apa yang mereka
tuduhkan?

Mengenai tuduhan bahwa perjuangan da'wah Islam yang
dilakukan oleh Rasululllah saw bertujuan menguasai sumber-sum-
ber kekayaan dan pemerinahan, dengan dalih bahwa kaum Muslim
telah berhasil memperoleh semua itu, maka tak ubahnya seperti
orang yang berusaha mempertemukan antara timur dan barat.

Jika kaum Muslim dalam waktu singkat telah berhasil menak-
lukkan negeri-negeri Romawi dan Persia, setelah mereka secara
baik melaksanakan Islam, maka apakah ini kemudian dapat dija-
dikan bukti bahwa mereka masuk Islam karena ambisi ingin mere-
but tahta Romawi dan Persia?

Seandainya kaum Muslim memeluk dan mengikuti Islam
karena ingin memperoleh kenikmatan dunia, niscaya mereka tidak
akan pernah berhasil sedikit pun memperoleh mu'jizat penaklukan
tersebut.

Seandainya Unqr bin al-Khattab, ketika mempersiapkan ten-
tara al-Qadisiyah dan niblepas keberangkatan komandan pasukan
Sa'd bin Abi Waqqash, bertrijuan merebut harta kekayaan Kisra dan
menduduki tahta kerajaahnya, niscaya Sa'd bin Abi Waqqash akan
kembali kepada Umar dengan membawa kegagalan dan kekece-
waan. Tetapi karena mereka benar-benar berjihad semata ingin
membela agama Allah, maka mereka berhasil menaklukkannya.

Seandainya mimpi yang menggoda kaum Muslim pada pepe-
rangan al-Qadisiyah adalah keinginan mendapatkan harta kekayaan
dan mereguk kenikmatan hidup duniawi, niscaya Rub'i bin Amir
tidak akan pernah memasuki iitana Rustum yang berhamparkan
permadani mewah, seraya menikamkan tombaknya ke atas perma-
dani dan berkata kepada Rustum, "Jika kamu masuk Islam, kami
akan tinggalkan kamu, tanahmu dan hartakekayaanmu." Beginikah
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lrcapaq orang yang datang untuk merebut kekuasaan, tanah dan
harta kekayaan?

$lla-h menganrniaka-n 
-segena_p -kemudahan dunia kepada

mereka, karena mereka tidak pernah berpikir tentang kemeg-ahan
dunia. Pemikiran mereka sepenuhnya hanya tercuraf, pada ipaya
mewujudkan ridha Allah.
. Slandainya;ihal mereka bertujuan memperoleh kemegahan

dunia, niscaya mereka tidak akan pernah mendapitkannya, waliupun
sedikit.

Persoalan tidak lain adalah terlaksananya ketentuan Ilahi yang
mengatakan:

'4g"7*Jf 6cF;,8*lLtl#:ti;iule6S'$tt
c cr4-di)G"i. -JSOfSi

"Dan l(ami hendak memberi hatunia kepada orang-orang yarg
tertindas di bumi itu,-dan hendah menjadikan mere, a pe;irnpi;,
dan -menj a dika mereka orang - orang y:ang neusaisi (bitmi) . " 

- 
(aJ-

Qashash: 5)

IGtentuan Ilahi ini akan mudah dipahami oleh akal siapa pun,
selama akal tersebut bebas d-ari segalaienttik perbudakan keiada
tujuan atau ambisi apa pun (selain ridha Allah).r

98 Fiqhus Sirah: Dirasat Minhajiah'Ilmiyalt



Hijrah Pertama dalam lslam

KtIll(.A Nabi saw melihat keganasan kaum musyrik kian hari
bertambah keras, sedang beliau tidak dapat memberikan perlin-
dungan kepada kaum Muslim, maka beliau berkata kepada mereka,
"Alangkah baiknya jika kamu dapat berhijrah ke negeri Habasyah,
karena di sana terdapat seorang raja yang adil sekali. Di bawah
kekuasaannya tidak seorang pun boleh dianiaya. Karena itu, per-
gilah kamu ke sana sampai Allah memberikan jalan keluar kepada
kita, karena negeri itu adalah negeri yang cocok bagi kamu."

Maka berangkatlah kaum Muslim ke negeri Habasyah demi
menghindari fitnah, dan lari menuju Allah dengan membawa agama
mereka. Hijrah ini merupakanhijrahpertanna dalam Islam. Diantara
kaurn muhajir yang terkemuka ialah, Utsman bin Affan beserta
istrinya, Ruqayyah binti Rasulullah saw, Atu Hudzaifah,beserta
istinya, Zubairbin Awwam, Mush'ab bin Umair dan Abdur-Rahman
bin Auf. Sampai akhirnya para sahabat Rasulullah saw sebanyak
delapan puluh lebih berkumpul di Habsyah.a2)

IGtika kaum Quraisy mengetahui peristiwa ini, mereka segera
mengutus Abdullah bin Abi Rabi'ah dan Amr bin 'Ash'(sebelum

i Najasyi dengan membawabertagai macam
inidiberikan kepada sang raja, para pembantusang raja, para pembantu

reka menolak kehadirandan pendetanya, dengaq harapan agar mereka menolak kehadiran
kaum Muslim dan mengembalikan mereka kepada kaum Musyrik

masuk Islam)

12'l Inilah-yang-benar scbagaimana disebutlan oleh lbnu Hisyam di dalam Sizf-nya, l/133
danFatlwltui,7ll30.

Mekkah.
IGtika kedua utusan ini berbicara kepada Najasyi tentang kaum

muhajir tersebut -se-belumnya kedua utusan,ini telah melobi para
pembantu dan uskupnya seraya menyerahkan hadiah yang di
bawanya dari Mekkah- ternyata Najasyr menolak untuk menyerah-
kan kaum Muslim kepada kedua utusan tersebut sebelum dia
menanyai mereka tentang agama baru yang dianutnya. IGmudian
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kaum Muslim dan kedua utusan tersebut dihadapkan kepada Najasyi.
Raja -Najagyi bertanya kepada kaum Muslim, 'hgamaipakah yaig
membuat kamu meninggalkan agama yang dipeluk oleh masyara-
katmu? Dan kamu tidak masuk ke dalam agamaku dan agama
lainnya?"

Ja'far bin Abi Thalib, selaku juru bicara kaum Muslim,
menjawab,_ "pagin{a raja, kami dahulu adalah orang-orang jahiliy"h,
menyembah berhala, makan bangkai, bertuat kejahatan, memtrtuskan
hubungan pe,rsaudaraan, berlaku buruk terhad-ap tetangga dbn yang
kuat menindas yang lemah. Kemudian Allah-menguius seorang
Rasul kepada kimil orang yang kami kenal asal [eturunannya,
kesungguhan tutur katanya, kejujuran dan kesucian hidupnya.-Ia
mengajak kami supaya mengesakan Allah dan tidak memper-
sekutukan-Nya dengan apa pun juga, ia memerintahkan k-ami
s-upaya berbicar_a b,enaq menunaikan amanat, memelihara persau-
dar-aan, berlaku baik terhadap tetangga, medauhkan diri dari segala
perbuatan haram dan pertumpahan darah, melarang kami ber6uat
jatr?t, berdusta dan makan harta milik anak yatim-. Ia memerin-
tahkan kami supaya shalat dan berpuasa. Kami kemudian beriman
kepadanya, membenarkan semua tuturkatanya, menjauhi apa yang
diharamkan olehnya dan menghalalkan apayang dihalalk-an bagi
karni. Karena itulah karni dimulsuhi oleh masyaralat kami. Merelia
menganiaya dan menyiksa kami, memaksa kami supaya rneninggal-
kan agama kami dan kembali rnenyembah berhala. Retika mereka
menindas dqn rnemperlakukan karni dengan sewenang-wenang, dan
merinlangi kami menjalankan agama kami, kami terpaksa pergi ke
qegep baglnda. Ifumi tidak menemukan pilihan lain kecuali baginda,
dan kami berha_rap tidak akan diperlaliukan sewenang-wening di
negeri baginda."

- Najasyi bertanya, "Apakah kamu dapat menunjukkan kepada
kami sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah saw dari Allah?"

Ja'far rr-renjawab, \a." J a' far lalu membacakan surat Maryam.
Me4dengar firman Allatr itu Najasyi berlinang air mata. Najasyi lalu
berkata, "Apa yang ehgkau baca dan apa yang dibawa oleh Isa
sesungguhnya keluar dari.:pancaran sinar yang satu dan sama."
Kemudian Najasyi menolqh kepada kedua,oraDg utusan kaum
musyrik seraya berkata, "silakan kali4n berangkat pulang. Demi
Allah, mereki tidak akan kuserahkan kepada kilian.t'

IGesokan harinya.utr.rsan kaum musyrik itu menghadap Najasyr.
IGdua utusan itu berkata kepada, Najasy,r,. 'rWahai baginda 

-raja,

se,sungguhnya mereka menjelek-jelekkan Isa Putra Maryam. Pang-
gillah mereka, dan tanyakanlah pandangan mereka tentang Isa."
Keinudian mereka dihadapkan sekali lagi,kepada Najasyi untuk
ditanya tentang pandangan mereka terhadap-Isa al-Masih. Ja'far
menerangkan, "Pandangan kami mengenai Isa sesuai dengan yang
diajarkan kepada kami oleh Nabi kami, yaitu batrwa Isa adalah hamba
Allah, utusan Allah, ruh Allah dan kalimat-Nya yang diturunkan
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kepada perawan Maryam yang sangat tekun bersembah sujud."
Najasyi kemudian mengambil sebatang lidi yang terletak di

atas lantai, kemudian berkata, "Apa yang engkau katakan tentang
Isa tidak berselisih, kecuali hanya sebesar lidi ini."

IGmudian Najasyi mengembalikan barang-barang hadiah dari
kaum musyrik Quraisy kepada kedua utusan itu. Sejak saat itulah
kaum Muslim tinggal di Habasyah dengan tenang dan tentram. Se-
mentara kedua utusan Quraisy itu kembali ke Makkah. dengan
tangan hampa.

Setelah-beberapa waktu tinggal di Habasyah, sampailah kepada
mereka berita tentang masuk Islamnya penduduk Makkah. Mende-
ngar berita ini mereka segera kembali ke Makkah, hingga ketika
sudah hampir masuk ke kota Makkah, mereka baru mengetahui
bahwa berita tersebut tidak benar. Karena itu, tidak seorang pun
dari mereka yang masuk Makkah kecuali dengan perlindungan (dari
salah seorang tokoh Quraisy) atau dengan sembunyi-sembunyi.
Mereka seluruhnya berjumlah tiga puluh orang. Di antara mereka
yang masuk Makkah dengan 'perlindungan" ialah Utsman bin
Mazh'un; ia masuk dengan jaminan perlindungan dari al-Walid bin
al-Mughirah; dan Abu Salamah dengan jaminan perlindungan Abu
Thalib.

BEBERAPA'IBRAH
Dari peristiwahijrah ke Habasyah ini kita dapat mencatattiga

pelajaran:
Pertama, berpegang teguh dengan agama dan menegakkan

sendi-sendinya merupakan landasan dan sumber bagi setiap
kekuatan. Juga merupakan pagar untuk melindungi setiap hak, baik
berupa harta, tanah, kebebasan atau kehormatan. Oleh sebab itrr,
para-penyeru kepada Islam dan mujahidin dijalan Allah wajib
mempersiapkan diri secara maksimal.rntu\ melindungi agama dan
prinsip-prinsipnya, dan menjadikan negeri, tanah ail harta keka-
yaan dan kehidupqn sebagai sarana untuk mempertahankan dan
memancangkan aqid+h. Sehingga apabila diperlukan, ia siap
mengorbankan segala sbluatu di jalannya.

Apabila agama suctah terkikis athu terkalahkan, maka tidak
ada lagi artinya negeri, tanah air dan harta kekayaan. Bahkan tanpa
keberadaan agama dalam kehidupan, kehancuran akan segera
melanda segala sesuatu. Tetapi jika agama tegak, terpancangkan
sendi-sendinya di tengah-tengah kehidupan masyarakat, dan aqidah-
nya terhujam dalam di lubukhati setiap orang, maka segala sesuatu
yang dikorbankan di jalannya akan segera kembali. Bahkan, akan
kembali lebih kuat dari sebelumnya, karena dikawal oleh pagar
kedermawanan, kekuatan dan kesidaran.

Sudah menjadi sannatullah di alam semesta sepanjangsejarah
bahwa kekuatan moral merupakan pelindung bagi peradaban dan
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kekuatan material. Jika suatu umat memiliki akhlak yang baik,
aqidah yang sehat, dan prinsipprinsip sosial yang benar, maka kekuatan
materialnya akan sembkin kukuh, kuat dan tngar.Tetapi jika akhlak-
nya bejat. 

-aqidahnya 
menyimpang, dan siltem sodialnya tidak benar,

maka kekuatan m-aterialnya tidak akan lama lagi pasti mengalami
keguncangan dan kehancuran.- 

tvtunikin Anda akan melihat suatu bangsa yang secara rnate-
rial berdifi tegar dalam puncak kemajuannya, pailahil sistem sosial
dan akhlaknya tiaat benar. Maka sesungguhnya bangsa ini sedang
berjalan dengan cepat menuju kehancurannya. Mungkin Anda tidak
dapat melihat dan merasakan "perjalanan yang cepat" ini, karena
peirdeknya umur manusia dibandingkan dengan umur sejarah dan
generasi. Perjalanan seperti ini hanya dapat dilihat oleh "mata
iejarah" yarrg lidat pernah tidur, bukanbleh mata manusia yang picik
dan terbatas.

Munghn juga Anda akan melihat suatu bangsa ying tidak pernah
segan-segan mengorbankan segala kekuatannya demi memperta-
hankan aqidah yang benar dan membangun sistem sosial yang sehat,
tetapi tidak lama kemudian bangsa pemilik aqidah yang benar dan
sistem sosial yang sefiat ini berhasil menmgembalikan negerinya
yang hilang dan harta kekayaannya yang dirampok, bahkan keku-
atannya kembali jauh lebih kuat dari sebelumnya.

Anda tidak akan mendapat gambaran yang benar tentang alam,
manusia dan kehidupan, kecuali di dalam aqidah Islam yang menjadi
agama Allah bagi p-ara hamba-Nya di dunia. Demikian pula Anda
tidak akan menilaiatkan sistem sosial yang adil dan benar kecuali
dalam sistem Islam. Pengorbanan inilah yang akan menja-min kese-
lamatan harta, negeri dan kehidupan Muslim

Karena itulah prinsip hijrah ini disyari'atkan di dalam Islam.
Rasulullah s"* *d-"rinta6kan para 

-sahabatnya 
berhijrah dan

meninggalkan Makkah setelah menyaksikan penyiksaa! yang
dilanciikan kaum musyrik terhadap para sahabatnya, dan karena
khawatir akan terjadinla fitnah pada keimanan mereka.

Hiirah ini sendirt .merupakan salah satu bentuk siksaan dan
pendeiitaan demi menili*tafrankan agama. Ia bukan tindakan
he nghindari gangguan d-an mencari kesenangan, tetapi mempakan
penderitaan lain di balik penantian akan datangnya kemenangan
ilan pertolongan Allah.-- 'T;il fiil p;; *"r,g"t"hui bahwa Makkah, pada waktu itu,
belum menjadi DZrul Islam sehingga tidak dapat digugat : Mengapa
para sahab-at itu meninggalkan Darul Islam demi mencari kesela-
matan jiwa mereka di negeri kafir? Makkah dan Habasyah, juga
negeri-negeri lainnya, padasaat itu tidak befteda kgndlsinya. Karena
itu]neeefi mana sila yang lebih memung\inkaq bagi pa-ra sahabat
mehkJanakan agamanyidan berda'wah kepadanya,- dalah lebih
patut dijadikan tempat tinggal.
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Dalam Islam, bfiijmh dari Darullslarn (negeri Islam) memiliki tiga
hukum anhra wajib, boleh dan hararn.

Wajib (berhijrah dari Darul Islarn) manakala seo,ralg Muslin
tidak dapat melaksanakan syi'ar-syi'ar Islam, seperti shalat, puasa,
adzan, haji dan lain sebagainya di negeri tersebut. Boleh (Be.rhijrah
dari Darut Islam) manakala seorang Muslim menghadapi bala'
(cobaan) yang menyulitkannya di negeri tersebut. Dalam kondisi
ini ia boleh keluar ilarinya menuju negeri Islam yang lain. Tetapi
Haram berhijrah dan Darul Islam) manakala hijrahnya i[u_ry"ttg-
akibatkan terabaikannya kewajiban Islam yang memang tidak dapat
dilaksanakan oleh orang selainnya.s)

Kedua, menunjukkan adanya titik persamaan antara prinsip
Nabi Muhamrnad saw dan Nabi Isa as. Ia seordng yang mukhlis
dan jujur dalam kenasraniannya. Salah satu bukti keikhlasannya
adalih, bahwa dia tidak mengikuti ajaran yang menyimpang, dan
tidak berpijak kepada orang yang aqidahnya berbeda dengan ajaran
Injil dan apa yang dibawa oleh Isa as.

Seandainya kepercayaan "Isa anak Allah" dan "tritunggal" yang
didakwakan oleh para pengikut Isa itu benar, niscaya Najasyi
(sebagai orang yang paling jujur) dan ikhlas kepa{a ke-Nasrani-annya
akan berpegang tegtrh kepada kepercayaan ter-se!u!, dan pasti akan
menolakpenjelasan kaum Muslim serta membela kaum Quraisy.

Tetapi ternyata Najasyi berkomentar tentang pandangan-al-
Qur'an t6rhadap kehidupan Isa as (yang dibacakan oleh Ja'far)
dengan ucapannya:

+ E +6 lee ir'cffii *Ai * rrq& jt'.:'i il
"Apa yagg.engkau baca dan apa yang dibawa oleh Isa sesung-
guhnya kEluai dari pancaran sinar yang satu dan sama."

Komentar ini diucapkan oleh Najasyi di hadapan para uskup
dan tokoh al-Kitab yang ada di sekitarnya.

Hal ini membuktikan kepada kita bahwa semua Nabi membawa
aqidah yang sama. Persellsihan di antara ahli kitab terjadi,
sebagaimana diielaskan-$lah, setelah mereka mendapatkan penge-
tahuin karena kedengkiarh yang ada pada diri mereka.

Ketiga, bila diperlu'kan, kaum Muslim boleh meminta "perlin-
dungan" kepada non muslim, baik dari ahli kinb, seperti llajaSyi
yang pada waktu itu masih Nasrani (tetapi setelah itu masuk Islam)-rl
Itau dari orang musyrik, seperti mereta yang dimintai perli-
ndungan oleh kaum Muslim ketika kembali ke Makkah;-antara lain
Abu fhalib paman Rasulullah saw ketika masuk Makkah sepulang-
nya dari Tha'if.

43) Lihat Thfsb Al-Oultluby, 5135 dan Ahhanul Qulan oleh lbnul Arabi, ?887.
44i Naiasvi lermasu-k orans vans telah beriman kepada Rasulullah saw. Karena itu" ketika dia

meningial, Iiasirlullah saw menyiri'rpailkan berita kematiairnya kepada para sahabat, kemudian datang
ke masjid menshalatkannya.
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Tindakan ini dibenarkan selama perlindungan tersebut tidak
membahayakan da'wah Islam, atau mengubah sebagian hukum aganr4
atau menghalangi nahinrunkar. Jika syarat ini tidakterpenuhi, maka
seorang Muslim tidak dibenarkan meminta perlindungan kepada non-
Mr.slim. Sebagai dalil ialahsikap Rasulullah saw ketika diminta oleh
Abu Tahlib untuk menghentikin da'wahnya dan tidak mengecam
tuhan-tuhan kaum muswik maka ketika itu Rasulullah saw menvata-tuhan-tuhankaum musyrik maka ketika itu sawmenyata-
kan diri keluar dari pelindungan pamannya dan menolak mendiam-
kan sesuatu yang harus dijelaskan kepada umat manusia.!

.;'x
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Utusan Pertama llllenemui
Rasulullah saw

PADA saat'Rasulullah saw dan para sahabatnya sedang
menghadapi siksaan dan gangguan dari kaum Quraisy, datanglah
utusan dariluar Makkah menemui Rasulullah saw ingin mempelajari
Islam. Mereka berjumlah tiga puluh orang lebih-dari kaum Nasrani
Habasyah, datang bersama Ja'far bin Abu Thalib. Setelah bertemu
dengan Rasululllah saw dan mengetahui sifat-sifatnya, serta mende-
ngar ayat-ayat al-Qur'an yang dibacakannya kepada mereka, sege-
ralah mereka beriman semuanya.

Ketika berita ini sampai kepada Abu Jahal, segera ia mendatangi
mereka seraya berkata, "Kami belum pernah melihat utusan yang
paling bodoh kecuali kamu! Kamu diutus oleh kaummu untuk
inenyeteaiki orang ini, tetapi belum sempat kamu duduk dengan
tenang di hadapannya, kamu sudah melepaskan agamamu dan
membenarkan apa yang diucapkannya." Jawab mereka,"Semoga
keselamatan atashu. Kami tidak mau bertindak bodoh seperti kamu.
Biarlah kami mengikuti pendirian kami, dan kamu pun bebas
mengikuti pendiridnr-ru. Kami tidak ingin kehilangan kesempatan
yang baik ihi." '' '-\' 

"
Berkaitan dengan peristiwa ini Allah menurunkan firman-Nya:
Orang-orang yang telah lfumi datanghanhepada rnereha al-Kitab
sebelum al-Qur'an, mereka beriman (puk) dengan al-Qur'an itu.
Dan apabila dibacahan (al-Qur'an) hepada mmeha, mereha bu*ata,
"I(ami beriman hepadanya; sesungguhnya al-Qurlan itu adalah
suatu hebenaran dari Rabb hami, sesungguhnya kami sebelumnya
adalah orang-orang yang membenarhan(nya). " Mereka diberi
pahala dm hnli disebabknn kesabaran mnehn, dan maeka mmolah
hejahatan dengan hebaihnn, dan sebagian dari apa yang telah lfumi
rezkihnn hepada merehn, merehn rufhahkan. Dan apabila mqeha
mendengar perhntaan yang tidak bermanfaat, mereha betpaling
daripadanya dan rnerehn berhnta, 'Bagt kami amal-atnal hn7ni,
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dan bagitnu amal-amalmu, hesejahteraan atas dirhnu, kami tidak
ingin bergaul dengan orang-oraig bodoh." (al-Qashash: 52 - 53;rs1

BEBERAPA'IBRAH
Berkaitan dengan utusan ini ada dua masalah penting jang

menarik perhatian kita :

Pertama" bahwa kedatangan utusan itu ke Makkah untuk
menemui Rasulullah saw 4an mempelajari Islam, pada saat-saat
kaum Muslim sedang menghadapi siksaan, gangguan, pemboikotan,
dan tekanan, merupakan bukti nyata bahwa penileritaari dan musibah
yang dialami oleh para aktivis di'wah Islamtidakberarti sama sekali
sebagai suatu kegagalan. Di samping tidak boleh menjadi lemah
atau putus asa. Bahkan siksaan dan gangguan, sebagaimana telah
kami katakan, merupakan jalan yang harus ditempuh untuk men-
capai keberhasilan danfcemenangan. Utusan dari Nasrani Habasyah
yang-berjumlah t-iga puluh, atau dalam riwayat lain dikatakan empat
puluh orgng lebih, datang dari negeri seberang kepada Rasululiah
saw untuk m enyatakanztntra' (dukungan) kepada 

-da'wah 
baru (Islam).

Juga secara de facto menyatakan bahwa musuh,t'nusuh da'wah Is-
Iam tidak akan mampu -kendatipun melancarkan berbagai tekanan,
!ero4, siksaan, dan intimidasi ke-pada para aktivisnya- nienghalangi
keberhasilannya atau menahan penyebarannya ke b",grbagplpe_njuru
dunia.

Dan seolah-olah Abu Jahal telah mengetahui hakikat ini, sehingga
terliha-t nya-ta pgngaruhnya pada jiwa dln ucapannya yang butk
yang'ditlrjukan kepada utusan tersebut. Tetapi apa-yang dapat ia
lakukan? Sesuatuyang dap,at ia lakukan hadyalih nienlngkitkan
periyiksaan dan teier [9p"d" kaum Muslim.:ild ad;;;;-g-;;""g
yang-sepertinya tidak akan mamp-u menghalangi keberhasilan dan
tersebarnya da'wah Islam..

- Keduq, apakah jenis keimanan para utusan tersebut? Apakah
da-ri jenis keimanan orang yang keluar dari kegelapan k6pada
cahaya?

Sesungguhnya keiitranpn mereka hanyalah kelanjutan dari
keimanan yang terdahulu, dhn sekadar melaksanakan konsekuensi
dari aqidah yang dianutnya) Mereka adalah (menurut istilah para
perawi pirah) para penganut Injil yang beriman dan mengikuti
petunjuknya. Karena Injil memerintahkan agar mengikuti Rasul
ya-ng datang sesudah Isa as, maka sebagai konsekuensi keimanannya
ialah mengimani Nabi ini, yaitu Muhammad saw.

Dengan demikian, kbimanan mereka kepada Rasulullah saw
bukan proses perpindahan dari suatu asama kepada asama lain
yang lebih bai[<. Gtapi hanya merupakai kelanjitan dalri hakitcat

.45) D_iriwayatkan oleh.Ibnu Ishaq, Muqatil dan Thabrani dari Sa'id bin Jubair. Lihat lbnt
Ifutsir,Al-Qtttthuby dan Noisaburd dalam meiafsirkaan kedua ayat ini.
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keimanan kepada Isa as dan ajarannya. Inilah yang dimaksudkan
oleh Allah dalam firman-Nya:

cj-49*S.b€4s*:4"t{,.E1+sii$6$5;.'gl,!b
. oy tet*li)F-'!j.

'Danapbik&fucahon(al-Qdania|hry.danaeha,merchaffida,
"I{anti bqiman hrydarrya; sesnqgnhftya al-Qttan. in adahh slntu
fubnnan dari Rabb hatni, resnryimy honi sebebnmyw afulah. orang
yang mentbanar*an(,nya).' (al-Qashash: 53)

Yakni, karni sebelumnya telah membenarkan dan mengimani ajaran
yang diserukan oleh Muhammad saw sebelum bi'tsah-nya,karena ajaran
itu termasuk yang diperintahkan oleh Injil untuk mengimaninya.

Demikian sikap setiap oftmg yang benar-benar berpegang teguh
kepada ajaran yang dibawa oleh Isa as atau Musa as. Karena itu,
Allah memerintahkan Rasul-Nya agar dalam mengajak ahli hitab
kepada Islam cukup dengan menuntut pelaksanaan ajaran yang
terdapat di dalam'ra*urat dan Injil yang mereka imani. Firman Allah:

I(atahanlah, 'Hai ahli hitab, hamu tidah dipanfung beragama
sedihit pun sehingga kamu menegahhan ajaran-ajaran Thurat dan
Injil...." (al-Ma'idah: 68)

Ini merupakan penegasan terhadap apa yang telah kami
jelaskan, bahwa ad-Dinul Haq (agama yang benar) itu hanya satu
semenjak Adam as hingga Nabi Muhammad saw. Perkataan " agama-
agama langit" yang sering kita dengar adalah tidak benar.

Ya, memang terdapat syari'at-syari'at langit yang beraneka
ragam, dan setiap syari'at langit menghapuskan syari'at sebelumnya.
Tetapi tidak boleh disamakan antara ad-Din atau aqidah dengan
syai'ah yang berarti hukum-hukum amaliah yangberkaitan dengan
peribadahabn atau muatnalah. I
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Tahun Berduka Cita ('Aamul Huzni)

PADA tahun kesepuluh kenabian, istri Nabi saw, I(hadijah binti
Khuwailid, dan pamannya, Abu Thalib, wafat. Berkata Ibnu Sa'd di
dalam Thatbaqat-nya: Seiisih waktu antara kematian l(hadijah dan
kematian Abu Thalib hanya satu bulan lima hari.

Khadijah ra, sebagaimana dikatakan oleh lbnu Hisyam, adalah
rnentri kebenaran untuk Islam. Pada saat-saat Rasulullah saw meng-
hadapi masalah-masalah berat, beliaulah yang selalu melghibur
dan membesarkan hatinya. Akan halnya Abu Thalib, dia telah mem-
berikan dukungan kepada Rasulullah saw dalam menghadapi kaum-
nya.

Berkata Ibnu Hisyam: Setelah Abu Thalib meninggal, kaum
Quraisy bertambah leluasa melancarkan penyiksaan kepada
Rasulullah saw sampai orang awam Quraisy ptur berani melemparkan
kotoran ke atas kepala Rasulullah saw. Sehingga pernah Rasulullah
saw pulang ke rumah berlumuran tanah. Melihat ini, salah seorang
putri beliau bangkit membersihkan kotoran dari atas kepalanya
sambil menangis. Tetapi Rasulullah saw berkata kepadanya,'Ja-
nganlah engkau menangis wahai anakku, sesungguhnya Allah akan
menolongbapakmu."lt)''.

Nabi saw menamakaq'tahun ini sebagai "Tahun Duka Cita",
karena begitu berat dan hebitnya penderitaan di jalan da'wah pada
tahun ini.

BEBERAPA'IBRAH
Perhatikanlah apa sebenarnya hikmah dan rahasia Allah dalam

mempercepat kematian Abu Thalib, sebelum terbentuknya kekuatan
dan masih sedikitnya pertahanan kaum Muslim di Makkah? Padahal,
seperti telah diketahui, Abu Thalib banyak memberikanpembelaan
kepada Rasulullah saw. Demikian pula, apa hikmah din rahasid

,16) Diriwayatkan oleh lbnu Ishaq. Lihat pula Thrikhuth Thabui,21344.
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Allah dalam mempercepat kematian Khadijah ra? Padahal, Rasulullah
saw masih sangal memerlukan orang yang selalu menghibur dan
membesarkan hatinya, atau meringankan beban-beban penderitaannya?

Di sini nampaksuatu fenomena pentingyang berkaitan dengan
prinsip aqidah Islam.

Seandainya Abu Thalib berusia panjang mendampingi dan
bela Rasulullah saw samoai teEaknva nesara Islam di Madinah.

dan selama itu Rasulullah saw dapatte
saw sampai tegaknya negara Islam dfMadinah,
ullah saw daoatterhindardari sanEEuan kaum

membelaRasu
rdari gangguan kaum

musyrik, niscaya akan timbul kesan bahwa Abu Thalib adalfi tokoh
utama vanE berada di balik lavar da'wah ini. Dialah vans densanutama yang ber
kedudukan dan

berada di balik layar da'wah ini. Dialah yang dengan
kedudukan dan pengaruhnya, seolah-olah
melindungi da'wah Islam, kendatipun tidak n

dan

panjang lebar yang menjelaskan "nasib baik" yang diperoleh Rasulullah
saw pada saat melaksanakan da'wahnya, Iantaran pgmbelaan
pamannya. Sementara "nasib baik" ini tidak diperoleh kaum Mus-
lim yang ada di sekitarnya. Seolah-olah, ketika semua orang disiksa
dan dianiaya, hanya beliaulah yang terbebas dan terhindar.

Sudah menjadi ketentuan llahibahwa Rasulullah saw harus
kehilangan orang yang secara lahiriah melindungi dan mendam-
pinginya, Abu Thalib dan Khadijah. Ini antara lain untuk menampak-
kan dua hakikat penting :

Pertama, sesungguhnya perlindungan, pertolongan dan keme-
nangan itu hanya datang dari Allah. eilah telah berjanji untuk melin-
dungi Rasul-Nya dari kaum musyrik dan musuh-musuhnya. Karena
itu, dengan atau tanpa pembelaan manusia Rasulullah saw tetap
akan dijaga dan dilindungi oleh Allah, dan bahwa da'wahnya pada
akhirnya akan mencapai kemenangan.

Kldua, 'ishmah (perlindungan dan penjagaan) di sini tidak
berarti terhindar dari gangguan, penyiksaan atau penindasan. Tetapi
arli'ishmah (perlindungan) yang dijanjikan Allah dalam firman-Nya:
'lAllah melindungi dari (gangguan) manusia." (al-Maidah: 67)

Ialah perlindqngan dari pembunuhan ataudari segala bentuk
rintangan dan perlaV4nan yang dapat menghentikan da'wah Islam.
Ketetapan I lahi bahwa'plna-Nabi dan Rasul-Nya harus merasakan
ane\a ragam gangguan dan penyiksaan, tidakbertentangan dengan
prinsip 'ishmah yang dijanjikan Allah kepada mereka.

Oleh sebab itu setelah ayat:

+ G;i{ir 3e;4,s fta$i ;i;";:Gfiq Li56.
"Maha sampaikanlah olehrnu secara terang-terangan segala apa
yang dipuinnhhnn (hepadamu), dan brpal*glah dari orang-orang
nusyrih- Sesmguhttp l{ami memliham harn t dori (hejalntan) ormg-
oratg yarg tneirftperolok-obh (kamu)." (al-Hijr: 9+95)
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Allah berfirman kepada Rasulullah saw:
"Dan l{nmi sungguh-sungguh mengetahui, bahwa dadanru sempit
disebabhan apa yang merekn ucaphnn, maka bertasbihlah dengan
memuji Rabb-mu dan jadilah kemu di antara orang-orang yang
benujud (shalat), dnn sembahlah Rabb-mu sampai datang kepa-
darnuyang diyahini (ajal)." (al-Hijr: 97-99)
Adalah termasuk sunnatullah dan hihmah llahiyah yang sangat

besar artinya, bahwa Rasulullah saw harus mengalami dan r-nengha-
dapi berbagai cobaan berat di jalan da'wah. Sebab, dengan demikian
parada'i pada setiap zamanakan menganggap ringan segala bentuk
cobaan berat yang ditemui di jalan da'wah.

Seandainya Nabi saw berhasil dalam da'wahnya tanpa pende-
ritaan atau perjuangan berat, niscaya para sahabatnya dan kaum
Muslim sesudahnya ingin berda'wah dengan "santai"l sebagaimana
yang dilakukan oleh beliau, dan merasa berat menghadapi pende-
ritaan dan ujian yang mereka temui di jalan da'wah.

Tetapi dengan melihat penderitaan yang dialami Rasulutlah
saw akan terasa ringanlah segala beban penderitaan yang harus
dihadapi oleh kaum Muslim di jalan da'wah. Ibrena dengan demikian
merek4 sedang merasakan apa yang pernah dirisakan oleh
Rasulullah saw dan berj alan di j alan yang pernah dilewati oleh beliau.

Betapapun penghinaan dan penyiksaan kepada mereka, tak
pernah melemahkan semangat perjuangannya. BuL:ankah Rasulullah
saw sendiri, sebagai kekasih Allah, pernah dianiaya dan dilempari
kotoran pada kepalanya sehingga terpaksa harus pulang dengan
kepala kotor. Apalagi jika dibandingkan dengan penderitaan dan
penyiksaan yang pernah ditemui Rasulullah saw ketikaber-hijrah
ke Tha'if.

Hal lain yang berkaitan dengan bagian Sriai Rasulullah saw
ini ialah, munculnya anggapan dari sementara pihak bahwa Rasulullah
saw menamakan tahun ini sebagai "tahun duka cita" semata,mata
karena kehilangan pamannya, Abu Thalib, dan istrinya, Khaddah
binti Khuwailid. Dengan dalih ini, mungkin, mereka lalu menga-
dakan acara berkabunfa!4s kematian seseorang selama beberapa
hari dengan memasang benIEra tanda berkabung dan lain sebagainya.

Sebenarnya pemaharhan dan penilaian ini keliru. Sebab, Nabi
saw tidak bersedih hati sedbmikian rupa atas meninggalnya paman
dan istri beliau. Rasulullah saw juga tidak menyebut tahun ini ilengan
'tahun duka cita" semata-mata karena kehilahgan sebagian keluar-
ganya. Tetapi karena bayangan akan tertutuphya harnpir seluruh
pintu da'wah Islam setelah kematian keduaorang ini. Sebagaiman
kita ketahui, pembelaan Abu Thalib kepada Rasulullah saw banyak
memberikan peluang dan jalan untuk menyampaikan da'wah ilan
bimbingan. Bahkan Rasulullah saw sendiri telah melihat sebagian
keberhasilannya dalam membantu melaksanakan tugas da'wahnya.

Tetapi, setelah kematian Abu Thalib, peluang-peluang itu
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meniadi tertutup. Setiap kali mencoba untuk menerobostya,."lul.,
sajahendapatkin rintangan dan permusuhan. Ke mana saja beliau
peirgi, jalanselalu tertutup baginya. Thk seorang pun yang mende--ngaikin 

dan meyakini da'wahnya. Bahkan semua-orang mencemo-
ofrkatr dan memusuhinya. Sehiigga hal ini menimbulkan rasa sedih
vans mendalam di haii RasulnTiih sa* Karena itulah kemudian
Ltrri" ini dinamakan "tahun duka cita"

Bahkan kesedihan karena keberpalingan manusia dari kebenaran
yang dibawanya ini telah sedemikian rupa me-mpengaruhi'dirin-ya,
iehi;gga untui mengurangi kesedihan ini alah menurunkan bebe-
rapa iyat yang menghiburdan me-ngingatk?nnya-, bahwa ia !ra1y1
dibebahi iugas untuk menyampaikan, tidak perlu menyesali diri
sedemikian *pu, jika mereka tidak mau beriman dan menyambut
seruan.

Perhatikan ayat-ayatberikut ini :

"sesungguhnya l{ami mmgetahui bahwa apa yang mereha katakan
itu menyedihhan hatimu, (ianganlah kamu bersedih hati), karena
mereka- sebenalnya buhan mendustahan hamu, ahan tetapi ordng-
orang yang zhalim itu rnenginghai ayat-ayat Allnh. Dan se-sungguh-.

nya tdlan-aiaustahan (puln) Rasul-rasul sebelum hamu, akan tetapi.
rnereka sabar terhadap pendustaan dan penganinyaan (yang di
lakuhan) terhadap mereka, sampai datang pertolongan l{ami hepada
mereka. Tak ada ieorang pun yang dapat mmgubah halimnrhalimat
(j""jil Allnh. Dan sesungguhnyatelah dataVg kepadamu sebagian
itai berita Rasul-rasul itu. Dan jiha perpalingan mereka ( darimu)
terasa amat berat bagimu. maha jika kamu dapat rnembuat lubgng
di bumi atau tangga kZ langit lala kamu dnpat mendatanghan muJizat
hepada mereka,-(maha liuatlah). I{alau Allah menghendahi tentu
saja Allah meniadihan mereka semu.ct dalam petu'njuh, sebab itu
j ing an ta h kamil s e ha I i - ha I i terma s uk orang y ang j ahi l.' ( al-An' am :

33-35; r

'..x
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Hijrah Rasulullah saw ke Tha'if

SefetAil merasakan berbagai siksaan dan penderitaan yang
dilancarkan kaum Quraisy, Rasulullah saw beiangkat ke Tha'iT
mencari perlindungan dan dukungan dari Bani Tsaqif, dan meng-
hq.?p agar mereka dapat menerima ajaran yang dibawanya dari
Allah.

Setibanya di Tha'if, beliau menuju ke tempatpara pemuka Bani
Tsaqif, sebagai orang-orang yang berkuasa di daerah. Beliau berbi-
ca-ra tentang Islam dan mengajak mereka supaya beriman kepada
Aliah. Tetapi ajakan beliau itu ditolak mentah-mentah dan dijiwab
secara kasar. Kemudian Rasulullah saw bangkit mening-galkan
mereka seraya mengharap supaya mereka menyembunyikan berita
kedatangan ini dari kaum Quraisy, tetapi mereka pun menolaknya.

Mereka lalu mengerahkan kaum penjahat dan para budak
untuk mencerca da! melgmparinya dengan batu, sehihgga meng-
akibatkan cidera pada kedua kaki Rasulullah saw. Zaid bin Haritsah
berusaha keras melindungi beliau, tetapi kewalahan, sehiirgga ia
sendiri terluka pada kepaiinya.az)

Setelah Rasulull4h saw sampai di kebun milik 'Uqbah bin
Rabi'ah, \ur1n penjahat da:r para^budak yang mengejarnya baru
berhenti dan kembali. Tetqiri tbnpa diketahui ternyatabeliau sedang
diperhatikan oleh dua oring anik Rabi'ah yang sedang berada d.i
dalam kebun. Setelah merasa tenang di bawah naungan pohon
anggur itu, Rasulullah saw mettgu.tgftat kepalany" r..lyu meng-
ucapkan doa berikut:

&';);i, €*-i1;, 6i{ s+'fr;i4i} Fd'I$ i ; {n;;";A\ U -a,:bE; ;:5f, * €fi

47) Tlubaqatu Ibni Sa'd,11196.
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,lg5; 3:'"; U Vt Ua*q r*ll t . ii& lP\ts- t
a+,; ;$5, il-Ej >ti U;z'-rl; 4 ki L L+i\
'&; it Jx,'l59{\ a ;1, z V. i ih"j,i $?'it
-rkkf iq i A,Szr= lr :*, {;V!va -,ti rA, ri;
5!5 r-;j;1 ;'S >1 ;,;rj 3: €,.3lV5 sJtX-

Ya Allah, hepada-Mu ahu mengaduhan kelemahanhu, kurangnya
hesanggupaihu, dan ketidakberdayaan dirihu berhadapan dengan
manuiia. Wahai DzatYang Maha Pengasih lngiMaha Penyayang,
Enghaulah pelindung bagi si lemah, dnn Enghau jualah pelindung-
kul lkpadn sinpakah dirihu hendak Enghau serahkan? Jiha Engknu
tidah murha kepadnku, maha semua itu tah ku hilaukan, hnrena
sungguh besariikmat yang telah Enghau limpahkan kepadaku. Aku
beilindung pada sinar cahaya wajah-Mu, yang menerangi kege-
Iapan dai mendatanghan kebajihan di dunia dan di ahhirat, dari
murka-Mu yang hendak Engkau turunkan kepadahu. Hanya Eng-
haulah yang berhah menegur dan mentpersalahhan diiku hingga
Engkau berkenan. Sungguh tiada dnya dan hekuatan apa pun selain
atas perhenan-Mu.

Berkat do'a Rasulullah saw itu, tergeraklah rasa iba di dalam
hati kedua orang anak lelaki Rabi'ah yang memiliki kebun itu.
Mereka memanggil pelayannnya, seorang Nasrani, bernama Addas,
kemudian diperintahkan,"Ambillah buah anggur; dan berikan
kepada orang itu!" Ketika Addas meletakkan anggur itu di hadapan
Rasulullah saw dan berkata,"Makanlah", Rasulullah saw meng-
ulurkan tangannya seraya mengucapkan, "Bismillah", kemudian
dimakannya.

Mendengar ucapan beliau itu Addas berkata, "Demi Allah, kata-
kata itu tidak perna-h diucapkan oleh penduduk daerah ini." Rasu-
lullah saw bertanya"Kalnu dari daerah mana dan apa agamamu?"
Addas menjawab,"saya'seorang Nasrani dari daerah Ninawa
(sebuah desa di Maushil sekarang)." Rasulullah saw bertanya
lagi,"Apakah kamu dari negeri seorang saleh bernamaYunus anak
Mathius?" Rasulullah saw menerangkan,"Yunus bin Mathius adalah
saudaraku. Ia seorang Nabi dan aku pun seorang Nabi." Seketika
itu juga Addas berlutut di hadapan Rasulullah saw lalu mqncium
kepali, kedua tangan dan kedui kaki beliau.aE) 'ii''

48) Lihat penjelasan secara rinci di dalam Sr'ram lbni His1tan,ll38l.
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Ibnu Ishaq berkata: Setelah itu Rasulullah saw meninggalkan
Tha'if dan keinbali ke Makkah."Ketika sampai di Nikhlah, Rasulullah
saw bangun pada tengah rrralam melaksanakan shalat. Ketika itulah
beberapa makhluk yang disebutkan oleh Allah lewat dan mendengar
bacaan Rasulullah saw. Begitu Rasulullah saw selesai shalat, mereka
bergegas kembali kepada kaumnya seraya memerintahkan agar
beriman dan menyambut apa yang baru mereka dengar.

Kisah mereka ini disebutkan Allah dalam firman-Nya:
"Dan ingatlah ketika l{arni hadaphan serombongan jin hepadamu
yang mendengarkan al-Qur'an, maka tatkala mereka menghadii
pembacaan(nya), lalu mereka berhata " Hai kaum knmi, sesungguh-
nya kami telah mendengarkan hitab (al-Qur'an) yang telah
diturunhnn sesudah Musa yang rnernbenarkan hitab-kitab sebelum-
nya lagi memimpin kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus.
Hai haum kami, terimalah (seruan) orang yang menyerukepada-
Nya, niscaya AIIah ahan mengampuni dosa-dosa kamu dan mele-
pashan hamu dari azab yang pedih." (al-Ahqaf :29-31)
Dan di dalam firman-Nya yang lain:
"I(atahnnlah (Ini Muhamrnad),"Iblah dfunlryuhan h@dafu fuIwM
telah mmdengathan sehnnpulan jio (ahan al-Qur'an), hh mseha
brhata, 'Sevnguhrrya harni telah mmdatgar*an al-Qur'an yang
nernhjubknn. " (al-Jin: I)
IGmudian Rasulullah saw bersama Zard bin Haritsah berangkat

merruju Makkah. Saat itu, Zaidberunyakepada Rasulullah saw, "Bagai-
mana engkau hendak pulang ke Makkah, sedangkan penduduknya telah
mengusir engkau dari sana?" Beliau menjawab, "Hai Zaid, sestngguhnya
Allah akan menolong agama-Nya dan membela NabiNya."

Lalu Nabi saw mengutus seorang lelaki dari Khuza'ah untuk
menemui Muth'am bin 'Adi, dan mengabarkan bahwa Rasulullah
saw ingin masuk Makkah dengan "pul'indungan" dar-rnya. Keinginan
Nabi saw ini diterima oleh Muth'am, sehingga akhirnya Rasulullah
saw kembali memasuki Makkah. ae)

BEBERAPA 'IBRAH -' -
Dari peristiwa hijrahJ"tie dilakukan Rasulullah saw ini dan

dari siksaan dan penderitaan yang ditemuinya dalam perjalanan
ini, kemudian dari proses kembalinya Rasulullah saw ke Makkah,
kita dapat menarik beberapa pelajaran berikut:

Pertama, bahwa semua bentuk penyiksaan dan penderitaan
yang dialami Rasulullah saw, khususnya dalam perjalanan hijrah
ke Tha'if ini, hanyalah merupakan sebagian dari perjuangantqb,ligh-
nya kepada manusia

Diutusnya Rasulullah saw bukan hanya untuk menyampaikan
aqidah yang benar tentang alam dan penciptanya, hukum-hukum

49) Thabagau lbni Sa'd,11196 dan Siran lbni Hisyam, ll38l.
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ibadah, akhlak, dan mu'amalah tetapijuga untuk menyampaikan
kepada kaum Muslim kewajiban bersabar yang telah diperintahkan
Allah, dan menjelaskan cara pelaksanaan sabar dan mushabarah
(melipatgandakan kesabaran) yang diperintahkan Allah dalam
firman-Nva: 

. r.. t ult ir,r,s;rrti4,votir*riffi-frrrl:Ju
"Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah knmu fuin.kdntkanlah
kesabaraimu, ddn tdtaplah bersiap s'inga, dan bertiznakkallah
kepada Allah, supaya kamu beru.ntung." (ali-Imran: 200)

Rasulullah saw telah mengajarkan kepada kita cara melaksana-

kan peribadatan dengan peragaan yang bersifat aplikatif, lalu
b"rs ab da : - ;]$ ;s1l/gr5 tAiJi" ('s h a lat tah kamu s eb agaimana
hemu melihat (cara) aku shalat')

Sabda Nabi saw : V68t{ (Ambittah daihu manasik

(cara pelahsanaan ibadah haji) mu,')
Jika hal ini dikaitkan dengan kesabaran, maka seolah-olah

Rasulullah saw, melalui kesabaran yang telah dicontohkannya,
memerintahkan kepada kita, " Bersabarlah sebagaimana hamu mel'ihat
ahu bersabar " Sebab, bersabar merupakan salah satu prinsip Islam
terpenting yang harus disampaikan kepada semua manusia.

Dalam memandang fenomena hijrah Rasulullah saw ke Tha'if
ini, mungkin ada orang yang menyimpulkanbahwa Rasulullah saw
telah menemui jalan buntu dan merasa putus asa, sehingga dalam
menghadapi penderitaan yang sangat berat itu ia mengucapkan doa
tersebut kepada Allah, setelah tiba di kebun kedua anak Rabi'ah.

Tetapi, sebenarnya Rasulullah saw telah menghadapi peng-
aniayaan tersebut dengan penuh ridha, ikhlas dan sabar. Seandainya
Rasulullah saw tidak sabar menghadapinya, tentu membalas - jika
suka - tindakan orang-orangjahat dan para tokoh Bani Tsaqifyang
mengerahkan mereka. Namun, ternyata Rasulullah saw tidak
melakukannya.

Di antara dalil yan! menguatkan apa yang kami kemukakan
ini ialah hadits yang diliwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari
'Aisyah ra, ia berkata

"Wahai Rasulullah saw, pernahkah engkau mengalami
peristiwa yang lebih berat dari peristiwa Uhud?" Jawab Nabi saw,
"Aku telah mengalami berbagai penganiayaan dari kaummu. Tetapi
penganiayaan terberat yang pernah aku rasakan ialah pada hari
'Aqabah, dimana aku datang dan berda'wah kapada Ibnu Abdi Yalil
bin Abdi Kilal, tetapi dia menolak tawaran da'wahku. Kemudian
aku kembali dengan perasaan tidak menentu, sehinggd aku baru
tersentak dan tersadar ketika di Qarnuts Tsa'alib. Lalu aku angkat
kepalaku, dan tiba-tiba aku pandang, dan tiba-tiba muncul Jibril
memanggilku seraya berkata, 'sesungguhnya Allah telah mendengar
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perkataan kaummu terhadapmu, dan Allah telah mengutus Malaikat
penjaga Gunrrng untuk engkau perintahkan sesukamu.' Nabi saw
melanjutkan: Kemudian Maiaikat penjaga gururng memanggilku dan
mengucapkan salam kepadaku, lalu berkata, "Wahai Muhammad!
Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan kaummu terhadapmu.
Aku adalah Malaikat penjaga gunung, dan Rabb-mu telah mengu-
tusku kepadamu untuk engkau perintahkan sesukamu; jika engaku
suka,,akubisa membalikkan gunung Akhsyabin ini ke atas mereka."
Jawab Nabi saw "Bahkan aku menginginkan semoga Allah berkenan
mengeluarkan dari anak keturunan mereka generasi yang menyem-
bah Allah semata, tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu pun."

Ini menunjukkan bahwa Rasulullah saw ingin mengajarkan
kepada para sahabatnya dan umatnya sesudahnya, kesabaran dan
seni kesabaran dalam menghadapi segala macam penderitaan di
iilan Allah.

Mungkin timbul pertanyaan lain: Apa arti pengaduan yang
telah disampaikan Rasulullah saw ? Apa maksud lafazh-lafazh do'a-
nya yang mengungkapkan perasaan putus asa dan kebosanan akibat
berbagai usaha dan perjuangan yang hanya menghasilkan penderi-
taan dan penyiksaan ?

Jawabnya, bahwa pengaduan kepada Allah adalah 'ibadah.
Merendahkan diri kepada-Nya dan menghinakan diri di hadapan
pintu-Nya adalah perbuatan taqarntb dan ketaatan.

Sesungguhnya penderitaan dan musibah yang menimpa manusia
mempunyai beberapa hikmah. Diantarnya, akan membawa orang
yang mengalami musibah dan penderitaan itu kepada pintu Allah
dan meningkatkan 'ubudiyah kepada-Nya. Maka, tidak ada perten-
tangan antara kesabaran terhadap penderitaan dan pengaduan
kepada Allah. Bahkan kedua sikap ini merupakan tuntunan yang
diajarkan Rasulullah saw kepada kita. Melalui kesabarannya terhadap
penderitaan dan penganiayaan, Rasulullah saw ingin mengajarkan
kepada kita bahwa kesabaran ini adalah tugas kaum Muslim secara
umurn, dan para da'i khususnya. Melalui pengaduan dan taqamtbnya
kepada Allah, Rasululliih saw ingin mengajarkan kewajib an'ubudiyah
dan segaia konsekuensinyia)kepada kita.

Perlu disadari, bahwa.betapapun tingginya jiwa manusia, dia
tidak akan melampaui batas kemanusiaannya. Manusia selamanya
tidak dapat menghindarkan diri dari fitrah perasaan; perasaan
senang dan sedih, perasaan menginginkan kesenangan dan tidak
menghendaki kesusahan.

IBi berarti bahwa Rasulullah saw kendatipun telah memper-
siapkan dirinya untuk menghadapi berbagai penganiayaan dan
penyiksaan di jalan Allah, tetapi beliau tetap memiliki perasaan sebagai
manusia; merasa sakit bila tertimpa kesengsaraan, dan merasa
bahagia bila mendapatkan kesenangan.
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Tetapi Rasulullah saw rela menghadapi penderitaan berat dan
meningg^alkan kesenangan demi mele-h+ap ridba Allah dan
menuniikan kewaj ib a n'ibu diy ah. D isinilah letak pemberian pahala
dan terlihatnya arti taklif (pembebanan) kepada manusia.

Kedua, jika Anda perhatikan setiap qeristiwa Sirah Raswlullah
saeo bersamakaumnya, akan Anda dapati bahwa penderitaan yang
dialami oleh Rasulullah saw kadang sangatberat dan menyakitkan.
Tetapi pada setiap penderitaan dan kesengsaraan yang dialaminya
selalu diberikan "penawar" yang melegakan hati dan Nlah.Pernwar
ini dimaksudkan sebagai hiburan bagi Rasulullah saw agar faktor-
faktor kekecewaan dan perasaan putus asa tidak sampai merasuk
ke dalam jiwanya.

Dalam peristiwa hijrah Rasulullah saw ke Thu'if dengan segala
penderitaan yang ditemuinya, baikberupa penyiksaan ataupun keke-
L"*"un hati, dap"atAnda lihatadanya "pina,tar llahi" terha.dap kebo-
dohan orang-orang yang mengejar dan menganiayanya. Penawar ini
tercermin pida seoiang lelaki Nasrani, Addas, ketika datang kepadanya
seraya membawa anggu4 kemudian bersimpuh di hadapan-nya seraya
mencium kepala, kedua tangan dan kakinya, setelah Nabi saw
mengabarkan kepadanya bahwa dirinya adalah seorang Nabi.

Peristiwa ini dilukiskan dengan indah oleh penya'ir Muslim
Musthafa Shadiq ar-Rafi' dalam salah satu tulisannya :

"Betapa ajaib simbol-simbol takdir yang terdaP-at di dalam
peristiwa iirit feUaikan, dan kedermawanan dan kemuliaan datang
begitu cepat memintakan maaf atas kejahatan, kebodohan dan
keihaliman yang baru saja dialaminya. Kecupan mesra itu datang
setelah umpatan-umpatan permusuhan. "

Sesungguhnya kedua anak Rabi'ah termasuk musuhbebuyutan
Islam. Bahkan termasuk di antara orang-orang yang mendatangi
Abu Thalib, paman Nabi saw, yang meminta agarAbuThalib meng-
hentikan Muhammad saw, atau membiarkan mereka bertarung
melawan Muhammad saw sampai salahsatu di antara dua kelompok
hancur binasa. Tetapi naluri kebiadaban itu berubah dengan serta
merta menjadi naliiri.kemanusiaan yang dibawa oleh agama ini,
karena masa depan agdrrritr"bgrkaitan erat dengan pemi-kiran, bukan
dengan naluri. \

Demikianlah, agarna Nasrani datang memeluk Islam dan
mendukungnya. Karena satu agama yang benar dgngary agama benar
yang lainnya-ibarat seseorang dengan saud.ara kandungnya-. Jika
hubungan intara dua orang bersaudara itu adalah hubungan darah,
maka hubungan antara satu agama yang benar dengan agan q yang
benar lainnya adalah hubungan akal dan pemahaman yang benar.

Kemudian takdir Ilahi menyempurnakan simbolnya di'dalam
.kisah ini dengan pemetikan buah anggur sebagai makanan yang
manis dan rnEmu-askan. Setangkai anggur yang telah dipetik ini
menjadi simbol bagi ikatan Islam yang agung dan penuh kasih

Sirah lfabawiyahr Analisis 'Ilmiah Minhajiah t17



sayang; setiap buah anggur melambangkan sebuah pemerintahan
Islam."so)

Ketiga, apa yang dilakukan oleh Zaid bin Haritsah, yaitu
melindungi Rasulullah saw dengan dirinya dari lemparan batu or-
ang-orang bodoh Bani Tsaqif sampai kepalanya menderita beberapa
luka, merupakan contoh yang harus dilakukan oleh setiap Muslim
dalam bersikap terhadap pemimpin da'wah. Ia harus melindungi
pemimpin da'wah dengan dirinya, sekalipun harus mengorbankan
kehidupannya.

Demikianlah sikap para sahabat terhadap Rasulullah saw.
Sekalipun beliau sudah tidak ada di antara kita sekarang, namun
kita dapat melakukannya dalam bentuk lain, yaitu dengan kesiapan
diri kita dalam menghadapi segala penderitaan dan penyiksaan di
jalan da'wah Islam, dan menyumbangkan perjuangan berat sebagai-
mana pernah dilakukan Rasulullah saw.

Tetapi pada setiap zamandan masa harus ada para pemimpin
da'wah Islam yang menggantikan kepemimpinan Nabi saw dalam
berda'wah, dimana kaum Muslim semuanya harus menjadi prajurit-
prajurit yang setia dan ikhlas di sekitar mereka; mendukung para
pemimpin tersebut dengan harta dan jiwa sebagaimana yang telah
dilakukan kaum Muslim kepada Rasulullah saw.

Keempat, apa yang dikisahkan oleh Ibnu Ishaq tentang bebe-
rapa jin yang mendengarkan bacaan Rasulullah saw ketika sedang
melakukan shalat malam di Nikhlah, merupakan dalil bagi eksistensi
j in, dan b ahwa mer eka muha I laf (dibeb ani kewaj ib an melaksanakan
syari'at Islam). Diantara mereka terdapat jin-jin yang beriman
kepada Allah dan Rasul-Nya, disamping mereka yang ingkar dan
tidak beriman. Dalil ini telah mencapai tingkatan qath'i (pasti)
dengan disebutkannya di dalam beberapa nash al-Qur'anyang jelas,
seperti beberapa ayat pada awal surat al-Jinn dan seperti firman
Allah di dalam surat al-Ahqaf:

Dan (ingatlah) hetiha Kami hadaphan serombongan Jinn hepadamu
yang mendengarhan al-Qur'an, maha tatkala mereha menghadiri
p embac aan (nya)- la.!u. mere ha berhata : " Diamlah hamu (untuh
mendengarkannya) . " -I(ctiha p embacaan te lah s e le sai mereka
hembali hepada haurrwya (untuh) memberi peringatan. Mereka
berhata:"Hai kaum hami, sesungguhnya kami telah mendengar
hitab (al-fur'an) yang telah dituntnhan sesudah Musa yang rnern-
benarhan kitab-kitab yang sebelurnnya lagi memimpin kepada
hebenaran dan hepada jalanyang lurus. Haihaumhami, terimalnh
(seruan) orang yang rnenyeru kepada Allah dan berimanlah
kepada-Nya, niscaya Allah ahan mengampuni dosa-dosa knmu dan
melepaskan hamu dari adzab yang pedih. " (al-Ahqaf:29-31)
Ketahuilah, bahwa kisah yang disebutkan Ibnu Ishaq dan

diriwayatkan oleh Ibnu Hisyam di dalamsirah-nya ini, juga disebutkan

50) Walryul Qalanr, 2130.
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oleh Bukhari, Muslim dan Tirmidzi dengan tels yang hampir sama
dan deng'an tambahan rincian sedikit.-Dan berikul ini t6ks vanE
diriwayaikan oleh Bukhari dengan sannd-nyadari Ibnu AbbaJ:- 

--"

"Bahwa Nabi saw berangkat bersama seiumlah sahabatnva
menuju pasar'Ukazh. Dalam pada itu, setin-setan telah ditia-
langi dari.memperoleh kabar, dan mereka dilempari dengan
beberapa bintang sehingga setan-setan itu kem6ah. MerE[i
bertanya-tanya,"Mengapa kita dihalanei dari memoeroleh
kabar langit dan dilempari densan bebelapa bintans?" Diia-
wab,"Tidak ada yang menghalingi kamu'dari merfrperoleh
kabar lang.it kecuali apa yang telah terjadi. Maka p..gitih t.
segala penJuru dunla, dari uiung timur sampai ke uiuns barat.
dan perhatikanlah, peristiwa apakah yane teriadi"ituT" Lalu
mereka pergi melacak dari ujun! timur-saripaike ujung barat,
mencari apa ge-rangan yang-menghalahgi mdrek-a dari
mendapatkan kabar langit itu? Maka berangkatlah mereka
yaqg pergi ke Tihamah menuiu kepada Ralulullah saw di
Nikhlah hendak ke pasar 'IJkizh, k-etika itu Rasulullah saw
sedang mengimami s-halat Shubuh. Ketika mendensar bacaan
al-Qur'an, dengan penuh perhatian mereka mendenEarkannva.
Kemudian meiekaberkath, "Inilah vanq menshalan"si kita dhii
kabar langit." Setelah itu mereka keinba-li kepida ka,ir" miriiii
seray? berkata, "Wahai kaum kami, sesungsuhnva kami telah
mendengar al-Qur'ah (bacaan)- yang riEnakjubkan yang
menunj ukkan kepada kebenaran, lilu klami meniperc avainval
dan kami tidak menyekutukan Rabb kami densan siaoi ouh.'t
Lalu Allah menurun'kan (ayat) kepada NiUi-ttia: K.i;fu;i;h,
" plah dfna(yufqn hepadahu bahw_asanya telalh mendengarhai
sehumpulan jin (akan a7-Qur'an)....'stt

. Teks ya.ng diriwayatkan oleh Muslim dan Tirmidzi sama dengan
riwayat ini, hanya saja terdapat tambahan di awal hadie: Rasulul-iah
saw tidak membacakan kepada jin, juga tidak melihat mereka... Ia
berangkat bersama sejumllh sahabithya... "

daripada penafian Ibnu{Abbas. Bahkin Muslim telah mensiivar"i-
kan hal ini, kemudian meriwayatkan hadits Ibnu Mas'ud'r6tehh
hadits Ibnu 'Abbas ini. Nabi saw bersabda, "Telah datang h,epadaku
segralg pqlyeru dni bangsa Jin, lalu ahu buangkat bersamanya, kernudian

lafazh ini,-karena
Al-Asqalani bqrkata: Seolah-olah Bukhari se

I tlt k-"f"u,hg.K.Yps'ud.menyebutkan I

rlah Bukhari sengaja membuang
menyebutkan bihwa Nabi safr

membacakan kepada iifr:Maka riwayit Ibnu Mas'ud didahulukan

ahu bacakan.al-Qur'an hEadanya."-Antari- dua riwayit ini dapatu-nu u.tc(tr(utt u,-vuT uf, KepuuaT,ya. AIItara qua rrwayat lnr oaDat
dikompromikan -deng-ar men gatakan bahwa perisfiwa terseb ut
teriadi beberapa kali. 52)terjadi Pa kali.sz)

Riwayat Muslim, Bukhari dan Tirmidzi ini berbeda dengan

5l) Al-&thhari,6173.
52) Fathul Bai,8/473.
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riwayat Ibnu Ishaq dalam dua segi. Pertama, riwayat Ibnu Ishaq
tidali menyebutkan bahwa Nabi saw shalat bersama para saha-
batnya. gihkan riwayat Ibnu Ishaq menjelaskan bahwi Nabi saw
shalit sendirian. Padahal, riwayat-riwayal lain menyebutkan bahwa
Nabi saw mengimanei sahabatnya. Kedua, riwayat Ibnulshaq tidak
menentukan shalat Shubuh, sementara riwayat-riwayat lain menye-
butkannya

Menyangkut riwayat Ibnu Ishaq tidak ada masalah. Tetapi
menyangkut riwayat-riwayat lain timbul dua kemusykilan. Pertama,
Nabi saw berangkat ke Tha'if dan pulang darinya, sebagaimana
anda ketahui, hanya disertai oleh Zaid bin Haritsah. Maka, bagai-
mana mungkin Nabi shalatbersama para sahabatnya? Kedua, shalat
lima waktu tidak disyari'atkan kecuali setelah malam Isra'Mi'raj,
sedangkan Mi'raj terjadi setelah hijrah Rasulullah saw ke Tha'il
menurut pendapat jumhur. Maka bagaimana mungkin Rasulullah
saw melaksanakan Shalat Shubuh pada waktu itu?

Menyangkut kemusykilan pertama dapat dijawab, bahwa
mungkin saja Rasulullah saw ketika di Nil'hlah (sebuah tempatdekat
Makkah) bertemu dengan para sahabatnya, lalu shalat Shubuh ber-
sama mereka di tempat tersebut.

Menyangkut kemusykilan kedua dapat dijawab, bahwa
peristiwa mendengarnya jin terhadap al-Qur'an ini terjadi lebih dari
iekali. Pernah diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud bahwa
kedua riwayat ini sama-sama shahih. Dan pendapat inilah yang
diambil olehlumhur ulama peneliti.s3) Ini jika kita mengikuti pendapat
yang mengatakan bahwa peristiwa Isra' dan Mi'roJ terjadi setelah
hijrah ke Tha'if. Tetapi jikakita mengikuti pendapat yang mengata-
kan bahwa Isra' dan Mi'raj terjadi sebelum hijrah ke Tha'if, maka
tidak ada kemusykilan.

Yang perlu kita ketahui, setelah penjelasan di atas, babwa sgqap
Muslim wajib mengimani adanya jin, dan bahwa mereka adalah
makhluk hidup yang juga dibebani oleh Allah untuk beribadah
kepada-Nya sebagaimana kita, kendatipun semua indera kita tidak
dapat menjangkaunya;-Sebab, Allah memang menjadikan eksistensi
mereka di luar kemarnlugp mata kita yang hanya bisa melihat
beberapa benda tertentu, dengan ukuran tertentu, dan dengan
syarat-syarat tertentu

Karena keberadaan makhluk ini didasarkan atas berita yang
mutawat'ir dari al-Qur'an dan Sunnah, maka kaum Muslim telah
sepakat bahwa setiap orang yang mengingkari atau- meraggkqn
ke-beradaan jin adalah murtad dan keluar dari Islam. Sebab,
mengingkari keberadaan mereka berarti mengingkari sesuatu yang
bersifat aksiomatik di dalam Islam, di samping merupakan pendustaan

53) Lihat' Uyunul At s ar, Ibn u Salyidin Nas, l/1 1 8 dan Farft u l &ai, 8 1 47 3.
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terhadap hhabarmutausatir yangdatang kepada kita dari Allah dan
dari Rasul-Nya.

Jangan sampai ada orang berakal sehat yang terjerumus ke
dalam kJdunguair karena tidal mau meyakinise+qtu,y?ng tidak
sesuai dengan ilmu pengetahuan, kemudian menolak keberadaan
jin karena dia tidak melihat jin.- 

"Kebodohan Intelektual" seperti ini akan mengha5pskan
pengingkaran terhadap setiap benda atau makhluk gaib" hanya
karina-tidak dapat dilihat. Pldahal, kaidah ilmiah y:irng'oudih
terkenal mengatakan: Tidnk dapat dililntnya sesuatu tidah bqarti tidah
adanya sesuatu tercebut.

Kelima, apa pengaruh semua peristiwa yan_g disaksikan dan
dialami Rasulu-llah selama perjalanannya ke Tha'if ini pada dirinya?

Jawaban terhadap pertanyaan ini nampak jelas dalamjawaban
Rasulullah saw kepada Zaid bin Haritsah ketika Zaid bertanya
kepadanya penuh keheranan :

3 j{}1.}i'tuAr'St g, 3X u I !5,=S
"Bagaimana engkau hendak pulang ke Makkah, wahai
Rasrilullah sedan-gkan pendudufcnya t6lah mengusir engkau
dari sana ?"

Dengan tenang dan penuh keyakinan Rasulullah saw
menjawab:

+'*;hyl'"^irh6'tt1-tE'*jsqic-rxbq't:'rt$.fi s

"Hai Zaidt. Sesunesuhnva Allah-lah vane akan memberi kita
jalan keluar sebaliimafia engkau lil[at tanti. Sesungguhnya
hllah akan menolong agama-Nya dan membela Nabi-Nya."

Jelas; bahwa semua yang disaksikan dan dialaminya di Tha'il
setelah penyiksaan dan penganiayaan yang dialaminya di Makkah,
tidak memiliki pengarutrsama sekali terhadap keyakinannya kepada
Allah, atau melemahkan kekuatan tekadnya yang positif di dalam
jiwanya.

Demi Allah! Ini bukdhlalr ketabahan manusia biasa yang memiliki
kekuatan lebih dalam menghadapi penderitaan dantekanan. Tetapi
ia adalah keyaikan Nubuzt;wah yang telah menghujam dalam di
dalam hatiny'b. Rasulullah saw mengetahui bahwa segala tindakan-
nya itu sema-ta-mata untuk menjalankan perintah Allah dan berjalan
di atas jalan yang diperinthkan-Nya. I(arenanya, beliau tidak pernah
ragu sedikitpun bahwa Allah pasti akan memenangkan urusan-Ny",
dan bahwa Dia telah menjadikan ketentuan bagi tiap sesuatu.

Pelajaran yang dapat kita ambil d-alam hal ini, bahwa semua
penderitaan dan rintangan yang ada di jalan da'wah Islam tidak
boleh menghalangi atau menghentikan perjuangan kita, atau meng-
akibatkan kegentaran dan kemalasan dalam diri kita, selama kita
berjalan di atas petunjuk keimanan kepada Allah. Siapa saja yang

Sirah Nabawiyah: Analisis'Ilmiah Minhajiah r21



telah mengambil bekal kekuatannya dari Allah, maka dia tidak akan
pern?tl mengenal putgs asa atau malas. Selama Allah yang meme-
rintahkan, pasti Dia akan menjadi Penolong.dan Pembela.

IGhinaan, kemalasan dan putus asa akibat penderitaan dan
rintangan, hanya akan dialami tileh orang yang menganut prinsip
dan ideolo-gi yang tidak diperintahkan Allah. Sebab, mereka hanya
me-ngandalkan kepada kekuatannya sendiri; kekuatan manusia yang
serba terbatas. Segala bentult kekuatan dan ketabahan manusia ikai
berubah dan terancam kehancuran dan kelesuan manakala meng-
alami penderitaan dan.kesengsaraan yang panjang; mengingit
ukuran kekuatan manusia yang serba terbaiai.r - -

t.:.'
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MuJzat lsra' Mi'rai

ISRA' ialah perjalanan Nabi saw dari Masjidil Haram di
Makkah ke Masjidil-Aqsha di al-Quds. Mi'raj ialah-kenaikan
Rasulullah saw menembus lapisan langit tertinggi sampai batas yang
tidak dapat dijangkau oleh ilmu semua makhluk, Malaikat, manusia
dan jin. Semua itu ditempuh dalam sehari semalam.

Teriadi silang pendapat tentang terjadinya muJizat ini. Apakah
pada tahun kesepuluh kenabian ataukah sesudahnya? Menurut
hwayat Ibnu Sa'd di dalam Thabaqat-nya, peristiwa ini terjadi delapan
belas bulan sebelum hijrah.

Jumhurkaum Muslim sepakatbahwa perjalanan ini dilakukan
Rasulullah saw dengan jasad dan ruh. Karena itu, ia merupakan
salah satu. muJizatnya yang mengagumkan yang dikaruniakan AI-
lah kepadanya.

Kisah oerialanan ini disebutkan oleh Bukhari dan Muslim
secara le ngtap h i dalam s hahihny a. Disebutkan bahwa dalam'perj a-
lanan ini Rasulullah saw menunggang Buraq yakni satu jenis
binatang yang lebih besar sedikit dari keledai dan lebih kecil sedikit
dari unta. Binataqg ini berjalan dengan langkah sejauh mata
memandang. Disehutka.qpula bahwa Nabi saw memasuki M-asjidil
Aqsha, lalu Jhalat dua raRilat di dalamnya. Ke-mudian-Jibril datang
kepadanya seraya membb'wa segelas khamll dan segelas susu. Lalu
Ndbi sa* memilih susu. Setelah itu Jibril berkomentaq, "Engkau
telah memilih fitrah." Dalam perjalanan ini Rasulullah saw naik ke
langit pertama, kedua, ketiga dan seterusnya samP uke Sifuahtl Mwtuha.
Dislnijah kemudian Allah mewahyukan kepadanya aPa yang telah
diwahyukan...Dianataranya kewajiban slrqlat lima waktu atas kaum
Muslim, dimana pada aw-alnya sebanyak lima puluh kali sehari se-
malam.sa)

54) Jika Anda ingin mengetahui kisah Ism' dan Mfraj, bacalah Shahih Muslim ata.u Shahih
Buhlni itau sumberlsumber-as-Sunnah lainnya. Jangan-sampai Anda berpegang kepada kitab
Mt'rqiu lbni Abbas yang berisi kedustaan dari awal hingga akhirnya.
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I(eesokan harinya Rasulullah saw menyampaikan apa yang
disaksikannya kepada penduduk Makkah. Tetapi oleh kaum Musyrik
berita ini didustakan dan ditertawakan. Sehingga sebagian mereka
menantang Rasulullah saw untuk menggambarkan Baitul Maqdis
jika benar ia telah pergi dan melakukan shalat di dalamnya. Padahal
ketika menziarahinya, tidak pernah terlintas dalam pikiran Rasulullah
saw untuk menghipal beniuknya dan menghitung tiang-tiangnya.
Kemudian Allah memperlihatkan bentuk dan gambar Baitul Maqdis
di hadapan Rasulul-lah saw sehingga dengan mudah'beliau
menjelaskannya secara rinci sebagaimana yang mereka minta.

Bukhari dan Muslim rneriwayatkan bahwa Rasulullah saw
bersabda:

,E )Ai 4 6j,s rliS ggi,t gr 
3153 6)f'1*{

,, 4 )j3ii €.-"tIl: :,a ;ll_{, 3- ? iq
"Ketika kaum furaisy mendustakan aku, ahu berdiri di Hijir
(Isma'il), lalu Allah memperlihathan Baitul Maqdis hepadaha.
Kemudian ahu habarkan kepada mergha tentang t'iangaiangnya
dari apa yang ahu lihat."
Berita ini oleh sebagian kaum Musyrikin disampaikan kepada

Abu Bakar dengan harapan dia akan menolaknya. Tetapi, ternyata
Abu Bakar menjawab,"Jika memang benar Muhammad yang
mengatakannya, maka dia telah berkata bena4, dan sungguh aku
akan membenarkannya lebih dari itu."

Pada pagi hari dari malam Isra'ituJibril datang kepada Rasu,
lullah saw mengajarkan cara shalat dan menjelaskan waktu-waktu-
nya. Sebelum disyari'atkannya shalat lima waktu, Rasulullah saw
melakukan shalat dua raka'at di pagi hari dan dua raka'at di sore
hari sebagaimana dilakukan oletr-Ibiahim as.

BEBERAPA'IBRAH
Pertama, Pmjelawn tentang Rasul fun Mu'jizat.
Banyak penulis yan!$egitu gemar rnenggambarkan kehidupan

Rasulullah saw sebagai kehtdtrpan manusia biasa, jauh dari hal-hal
yang luar biasa dan muJizdl. Bahkan tidak memperhatikan sama
sekali ke-muJizatan dalam kehidupan Rasulullah saw. Mereka
mengingkari adanya hal-hal luar biasa d,an kemuJizalan dalam
kehidupan Nabi saw dengan berdalil kepada ayat :

I{trtahanlah, " Sesungguhnya mu'jizat-mu'jizat itu harrya berada
di*isi Allah... " (al-An'am: 109)

Gambaran seperti ini akan memberikan kesan kepada para
pembaca bahwa Sirah Rasutullah sautsama sekali jauh dahmu'j:izar
muJizat dan bukti-bukti yang biasanya digunakan Allah untuk
mendukung para Nabi-Nya yang jujur dan benar.

Jika kita telusuri sumber "teori" tentang Rasulullah saw ini,
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ternyata kita dapati berasal dari pemikiran sebagian orientalis dan
p.ttihti asiirg, siperti Gustav La6on, August Coritg, Goldzhier dan
leman-temannya-. Timbulnya teori ini disebabkan oleh tidak adanya
keimanan kepada pencipta mu'jizat. Sebab, jika keimanan kepada
Allah telah menghunjam di dalam hati, maka akan mudah. untuk
menyakini segala sesuatu yang berhak disebut mu'iizat.

Tragisnya, teori ini telah disambut baik oleh sebagian pemikir
kaum Mislirir, ieperti Syekh Muhammad Abduh, Muha-mnid Farid
W.:ai dan Husai^n Haeful. Mereka menyebarkan pemikiran-pemi-
kiran asing ini hanya karena mereka tertipu oleh kelicikan tipu daya
musuh dan fenomena kemajuan ilmu pengetahuan di Eropa dan
Barat.

Kemudian pemikiran-pemikiran asing yang dikemukakan oleh
sebagian pemikir kaum Muslim ini oleh para musuh Islam, khusus-
nya orientalis, dijadikan alat untuk membuka medan-medan dan
ladang-ladang baru untuk melakukan ghazwulfiki dan menimbul-
kan keraguan kaum Muslim terhadap agamanya... Senjata bagi ser-
buan langsung aqidah Islamiah dan penanaman pemikiran-pemi-
kiran sekular di benak kaum Muslim.

Demikianlah, mereke mulai memberikan sifat-sifat tertentu
kepada Rasulullah saw, seperti heroik, jenius, pahlawan dan pemim-
pin dalam arti kata yang serba menakjubkan. Pada waktu yang sama,
mereka menggambarkan kehidupan umum Rasulullah saw j auh dari
muJizat dan hal-hal luarbiasa yang tidak dapat dijangkau oleh akal
pikiran, sehingga dengan demikian akan tercipta suatu gambaran
baru tentang Nabi saw di dalam benakkaum Muslim. Kadang mereka
me namakan Rasulullah saw seb agai j eniu s, atau seo ran g I(o m an dan,
atau seorangPahlawan Tetapi sesuatuyang tidakboleh muncul sama
sekali ialah gambaran Muhammad saw sebagai seorang Nabi dan
Rasul. Sebab, semua hakikat kenabian dan segala hal yang berkaitan
dengannya seperti wahyu, mu'jizat dan hal-hal luar biasa, telah
dibuang -melalui 

penonjolan istilah-istilah tertentu, seperti jenius
dan pahlawan yang jauh dari kemuJizatan - ke dalam keranjang
mitologi atau dongerig=.dongeng yang sudah usang. Ini karena mereka
menyadari bahwa feriblne.na wahyu dan kenabian merupakan
puncak kemuJizatan. \

Pada saal itttlah akan muncul anggapan bahwa sebab kemajuan
da'wah Rasulullah saw dan banyaknya pengikutyang setia kepada.-
nya, adalah karena faktor kejeniusan dan kepahlawanannya. Perha-
tikanlah! Sesungguhnya sasaran yang ingin mereka capai ini nam-
pak jelas ketika memasarkan istilah "Muhammadenist" sebagai'lanti
dari "Muslimin."

Tetapi sejauh manakah kebenaran gambaran tentang diri
Muhammad saw ini dalam kacamata kajianyang objektif dan logis?

Peftamq,jika kita perhatikan fenomena wahyu yang nampak
dengan jelas pada kehidupan Rasulullah saw (pada Bab terdahulu
telah dijelaskan secara rinci), nyatalah bagi kita bahwa sifat yang
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paling menonjol dalam kehidupannya ialah sifat "kenabian."
Kenabian adalah termasuk nilai-nilai keghaiban yang tidak meng-
ikuti kriteria-kriteria kita yang bersifat empirik. Dengan demikian,
arti mu'jizat yang di luar kebiasaan itu.tetap ada pada pangkal
keberadaan Nabi saw. Tidak rnungkin kita menolakmuJizat dan hal-
hal luar biasa dari kehidupan.Nabi saw kecuali dengan menghancur-
kan makna kenabian itu sendiri dari kehidupannya. Ini berarti juga
penolakan terhadap agama itu sendiri, kendatipun "kesimpulan"
ini tidak disebutkan secara eksplisit oleh sebagian orientalis, dan
cukup dengan menjelaskan kejeniusan dan keberanian Rasulullah
saw. Mereka tidak perlu lagi menjelaskan "kesimpulan, " karena telah
cukup dengan "muqaddimah." Kesimpulan akan terbentuk secara
otomatis setelah diterima muqaddimahnya.

Namun, banyak pula diantara mereka yang secara terus terang
menyebutkan 'rkesimpulan", karena kebencian yang tak tert4hankan
lagi. Seperti Syibli Syamil ketika menamakan keimana1r},"Oudu
agama dengan "keimanan kepada mu'jizat yang mustahil.

Dengan demikian, tidak ada gunanya lagi membahas keing-
karan atau keimanan mereka terhadap muJizat, karena sejak awal
mereka sudah meragukan atau menolak dasar agama itu sendiri.

Kedua, jika kita perhatikan Sirah kehidupan Rasulullah saw,
maka akan kita dapati bahwa Allah telah memberikan banyak
muJizat kepada Nabi saw. Keberadaan dan kebenaran mu'jizat-
muJizat ini tidak dapat kita tolak begitu saja, karena peristiwa-
peristiwa mu'jizat itu disampaikan kepada kita dengansanad-sanad
y ang s hahih dan mutawatir y ang mencap ai tingkatan pasti dan yakin.

Diantaranya, peristiwa memancarnya air dari <lari jari-jari
Rasulullah sawyang mulia. Peristiwa ini diriwayatkan oleh Bukhari
didalam babWudhu', Muslim di dalam bab al-fudhail (keutamaan),
Malik di dalam al-Muwaththa', dan imam-imam hadits lainnya
dengan beberapa jalan yang berlainan. Sehingga az-Zarqani
meriwayatkan perkataan al-Qurthubi:. Sesungguhnya peristiwa
memancarnya air dari jari-jari Rasululllah saw, berulang-ulang di
beberapa tempat. Peiistiwa ini juga diriwayatkan dari jalan yang
banyak, yang semuanya'rirre'r,capai tingkatan pasti, bahkan dapat
dikatakan mutawatir ma'naspi .56)

MuJizat Rasulullah saw lainnya ialah peristiwa terbelahnya
bulan pada masa Nabi saw ketika orang-orang musyrikmemintanya.
Peristiwa ini diriwayatkan oleh Bukhari di dalam bab Ahaditsul-
Anbiya,' Muslim di dalam bab Shifatul-Qiyamah dan imam-imam
hadits lainnya. Berkata Ibnu Ka*ir,"Peristiwa ini diriwayatkan oleh

55) Dr. Syibli Syamil mengaakannya di dalam pengantarnya untuk terjemahan ke datam bahasa
Arab kitabEoefuira ketika menjelaskan teori evolusi Darwin.

56) Lihat az - Zarqani Alal Muwatha' U6S.
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hadits-had its y ang tnutawatir dengan sanad- sanad yang,shahih." Para
ulama telah iepa-kat bahwa peristiwa ini terjadi pada masa Nabi
saw dan merupakan salah situ mu'jizat yang henlagumkan.sT)

Dan peristiwa Isra' danMi'raj yang sedang kita bahas ini juga
merupakan salah satu muJizat Nabi saw. Bahkan sebagian besar
kaum Muslimin telah sepakat bahwa Isra' dan Mi?aj ini termasuk
muJizat Nabi saw yang terbesar.

Tetapi anehnya orang-orang yang memberikan sifat jenius
kepada R-asulullahsaw dan menolak apayangdisebut niuJizat dan
kehidupannya, berpura-pura tidak mengetahui hadits-hadits zr utauntir
yang mencapai derajatqath'i (pasti) ini. Mereka tidik pernah mau
menynggungnya sama sekali, baik dalam konteks positif ataupun negatif,
seolah-olah kitab-kitab hadits tidak pernah memuatnya. Padahal, masing-
masingnya dirirvayatkan lebih dari sepuluh jaLan(sanafi.

Penyebab utama dari sikap "tidak mau tahu" ini ialah karena
mereka ingin menghindari kemusykilan yang akan mereka hadapi
manakala membaca hadits-hadits tentang zuJizat ini. Sebab hadits-
hadits ini bertentangan diametral dengai "te;ri" yang ada di kepala
mereka.ss)

I{etiga, mu'jizat ialah sebuah kata yang jika direnungkan tidak
memiliki definisi yang berdiri sendiri. Ia hanya suatu makna yang
nisbi. Menurut istilah yang sudah berkembang,mu'jizat ialah setiap
perkara yang luar biasa. Sedangkan setiap kebiasaan pasti akan
berkembang mengikuti perkembangan zaman dan berlainan sesuai
dengan perbedaan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Mungkin
sesuatu pada masa tertentu, dianggap sebagai muJizat, tetapi pada
masa sekarang sudah menjadi hal biasa. Atau mirngkin sesuatu
yang biasa di lingkungan orang-orang yang sudah maju, masih
hen3adi muJizat di kalangan orang-orang primitif.

Tetapi yang benar, bahwa sesuatu yang biasa dan yang luar
biasa itu pada dasarnya adalah muJizat.

Galaksi adalah mu'jizat, planet adalah muJizat, hukum gaya
tarik adalahmuJizgt, peredaran darah adalah mulizat, ruh adalah
mu'jizat, dan manusia-iqu Sendiri adalah mu'jizat. Sungguh tepat ketika
seorang ilmuwan Peranbis* Chatubriant, menamakan manusia ini
dengan "makhluk metafisik", yakni makhluk gaib yang misterius.

Hanya saja, manusia telah melupakan - karena terlalu lama
dan sering menghadapi dan merasakannya- segi muJizat dan
nilainya. IGmudian mengira, karena kebodohannya,bahw a mu'jizat
ialah sesuatu yang "mengejutkan" dan di luar kebiasaan ini dijadikan
ukuran keimanan atau penolakannya terhadap sesuatu. Ini adalah
kebodohan manusia yang aneh pada abad ilmu pengetahuan dan
teknologi.

57) LihatT$sir lbnu ltuttb,4l?6|.
5E) Di antaranya penulis H.ayatu,Mulnmmad. Penulis buku ini secara sengaja menghindari

hadits-hadits rn tljizat agar "teori"-nya bisa terselamatkan.
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Seandainya manusia mau berpikir lebih jauh sedikit, niscaya
akan nampak-baginya bahwa Allah yang menciptakan mu'jizat
seluruh alam semesta ini tidak pernah kesulitan untuk menambah-
kanmuJizal lain, atau mengganti sebagian sistem yang telah berjalan
di alam semesta ini. Seorang orientalis, Wlliam Johns, pemah
sampai kepada pemikiran seperti ini ketika mengatakan: "Kekuatan
yang telah menciptakan alam semesta ini tidak pernah kesulitan
i"tik membuang atau menambahkan sesuatu keiadanya. Adalah
mudah untuk dikitakan bahwa masalah ini tidak dapat digambarkan
oleh akal. Tetapi yang harus dikatakan bahwa masalah ini tidak
tergambarkan, bukan tidak dapat digambarkan samapai ketingkat
adanya alam."

Maksudnya, seandainya alam ini tidak ada, kemudian dikata-
kan kepada seseorang yang mengingkai mu'jizat dan hal-hal luar
biasa, clan tidak dapat menggambarkan keberadaannya, "Akan ada
alam." Niscaya dia akan langsung menjawab, "Ini tidak mungkin
dapat digambarkan." Penolakannya terhadap gambaran seperti
inf akan lebih keras ketimbang penolakannya terhadap gambaran
adanya mu'jizat.

Inilah yang harus dipahami oleh setiap Muslim, baik mengenai
Rasulullah saw ataupun mu'jizat-mu'jizat yang dikarunia Allah
kepadanya

Kedua: I{e&tduhan Mu'jizat Isra' dan Miraj di antara Pqistiwa-
peristiwa yang telah Diahmi Rasulullah saw Pde Wahtu ltu.

Rasulullah saw telah merasakan berbagai penyiksaan dan
gangguan yang dilancarkan kaum Quraisy kepadanya. Diantara
penderitaan yang terakhir (sampai terjadinya Isra' danMi'rafl ialah
apa yang dialami ketika hijrah ke Tha'if yang telah dijelaskan pada
bab terdahulu. Perasaan tidak berdaya sebagai manusia, dan betapa
perlunya kepada pembelaan, terungkapkan seluruhnya di dalam
doa Nabi saw yang diucapkan setelah tiba di kebun kedua anak
Rabi'ah. Suatu ungkapan yang menggambarkan 'ubudiyah kepada
Allah. Dalam munajatyrya ini pula terungkap makna pengaduan
kepada Allah dan keinginallnya untuk mendapatkan penjagaan dan
pertolongan-Nya. BahkariL'khawatir jangan-jangan apa yang

dialaminya ini karena murkainufr rcp.a.rry". nfuf.a, a *t"* uantaian

do'anya,terucapkankalimat+-'J.|!.t55J;;r'tF'+W-:Vl?Jika
Enghau tidak murha hepadahu, maka semua itu tidah aku hirauhan.')

Kemudian setelah itu datanglah "undangari' Isra' dan Mi'raj
sebagai penghormatan dari Allah, dan penyegaran semangat dan
ketabahannya. Di samping sebagai bukti bahwa apa yang baru
dialaminya dalam perjalanan hijrah ke Tha'if bukan karena Allah
murka atau melepaskannya, tetapi hanya merupakan sunnatullah
yang harus berlaku pada para kekasih:Nya. Sunnah da'wah
Islamiyah pada setiap masa dan waktu.
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Ketiga: Mahtn yang Tb"*nndung fulam Perjalanan lsra' ke Bainl
Maqdis

Berlangsungnya pedalanan lva'ke Baitul Maqdis daa Mi'rai
ke langit tuJuh iialam rintang waktu yang hampir bersamaan,
menuniukkan betapa tinggi dan mulia kCdudukan Baitul Maqdis di
sisi Allah. Juga merupakan bukti nyata akan adanya hubungan yang
sangat erat antara ajaran Isa as dan ajaran Muhammad saw. Ikatan
agama yang satu yang diturunkan Allah kepada para Nabi as.

Peristiwa ini juga memberikan isyaratbahwakaum Muslim di
setiap tempat dari #aktu harus menjaga dan melindungi Rumah
Suci (Baitul Maqdis) ini dari keserakahan musuh-musuh Islam.
Seolah-olah hihmah llahiyah ini mengingatkan kaum Muslimin
zaman sekarang agar tidak takut dan menyerah menghadapi kaum
Yahudi yang tengah menodai dan merampas Rumah Suci ini, untuk
membebaskannya dari tangan-tangan najis, dan mengem[alikannya
kepada pemiliknya, kaum Muslim.

Siapa tahu? Barangkali peristiwa Isra'yang agung inilahyang
telah rnenggerakkan Shalahuddin al-Ayyubi untuk mengerahkan
segala kekuatannya melawan serbuan-serbuan Salib dan meng-
usirnya dari rumah Suci ini!

Keempat: Pilihan Nabi saw terhadap minuman susu, ketika
Jibril rnenawarkan dua jenis minuman, susu dan kham4, merupakan
isyarat secara simbolik bahwa Islam adalah agama fitrah. Yakni
agama yang aqidatr dan selunrh hukumnya sesuai dengan tuntutan fitratr
manusia. Di dalam Islam tidak ada sesuatu pun yang bertentangan
dengan tabi'at manusia. Seandainya fitrah berbentuk jasad, niscaya
Islam akan menjadi bajunya yang pas.

Faktor inilah yang menjadi rahasia mengapa Islam begitu cepat
tersebar dan diterima manusia. Sebab, betapapun tingginya budaya
dan peradaban manusia, dan betapapun manusia telah mereguk
kebalragian material, teQpi ia akan tetap cenderung ingin mele-""
paskin segala bentuk beban dan ikatan-ikatan yang jauh dari
tabi'atnya. Dan, Islam adalah satu-satunya sistem yang dapat meme-
nuhi semua tuntuta'n'.fitrah manusia.

IGlima: Jumhur uibrqa, baik salaf atauptn hhalaf, telah sepa-
kat bahwa Isra' dan MiUaj dilakukan dengan jasad dan ruh Nabi
saw.

Imam Nawawi berkata di dalam Syarhu Muslim, "Pendapat yang
benar menurutkebanyakan kaum Muslim, Ulama salaf, semua fuqaha,
ahli hadits dan ahli ilmu tauhid, adalah bahwa Nabi saw diisra'kan
denga jasad dan ruhnya. Semua nash menunjukkan hal ini, dan tidak
bole"h ditakwilkan dari zhahirnya, kecuali dengan dalil."sg)'

59) Syarhun Nmsoui'ala Shahihi Mttslim,AL9.
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Ibnu Haiar di dalam Svarah-nva terhadap Bukhari berkata,
"sesungguhnia Isra' dan twi'raj tedadi pada iatu malam, dalam
keadaail-sadar; denean iasad ian iuhnya. Pendapat inilah yang
diikuti olehiumhurulami, ahli hadist, fiqh dan ilmu kalam. Semua
arti zhahif dari hadits-hadits shahih rhenunjukkan pengertian
tersebut, dan tidak boleh dipalingkan dari pengertian Lain, karena
tia* .ai sesuatu yang mengusik-akal untuk menakwilksnnya. "60)

Di antara daiil vang secara tegas menunjukkan bahwa.Isrb'
dan Mi'raj ini dilakui<an-denganlasad dan ruli, ialah sikap.k?tt*
Quraisy ying menentang keras kebenara-n pe4stirya-ini. Se'andainya
peritiwaini hanya melalui mimpi, kemudian Rasulullah saw menya-
takannya demikian kepada merbka, niscaya tidak akan-mengulrdang
keheranan dan pengingkaran sedemikian rupa. Sebab penglihatan
dalam mimpi i[u tidak ada batasnya. Bahkan mimpi seperti i!u,
pada waktu itu, bisa saja dialam_i bleh o{ang Muslim dan Kafir.
Seandainya peristiwa ini hanya dilakukan dengan ryh gajq,. niscaya
mereka tiiali akan bertanya tentang gambaran Baitul Maqdis, untuk
memastikan dan menentangnya.

Mengenai bagaimana mulizat ini berlangsung, dan bagaimana
akal dapal mengiambarkannya, maka sesungguhnya mu'jizat ini
tidak iairh berbe?l dan mu'iiiat alam semesta dan kehidupan ini!
Telah [<ami sebutkan, bahwa ietiap fenomena-fenomena alam semesta
ini dengan mudah dapat digambarkan dan diterima akal manusia,
m"rrg"iu muJizat ini iidak dapat diterima pula dengan mudah?

f<eenam: Ketika membahas kisahlvu ' danMi'raj ini, hati-hatilah
dan iauhkanlah diri Anda dari apa yang disebut dengan-"Mi'raj Ibnu
Abbis." Buku ini berisi kumpulancerita palsu yaqgJida! memiliki
sandaran kebenaran sama sekali. Penulisnya telah berdusta besar
atas nama Ibnu Abbas. Setiap orang yang terpelajar dan berakal
sehat pasti mengetahui bahwa Ibnu Abbas ra bebas dari segala
kedustaan yang ada di dalam buku tersebut.r

@) Fathul Bari, 7 I l3ill37,

130 Fiqhtrs Sirah: Dirasat Minhajiah'Ilmiyah



Nabi saw Mendatangi
kabilah dan Fermulaan
Menganut lslam

l(abilah-
l(aum Anshar

?ADAsetiap musim haji Nabi sawrnetldata kabilah-kabilahmgi kabilah-kabilah
Kitab Allah kepada
Allah. Tetaoi tidak

yang datang ke Baitul Haiam, membacakart
hereka dan mengajak untuk men-tauhid.kan
seorang pun yang menyambut ajakannya.

Allah. Tetapi

Ibnu Sa'd di dalam Thabaqat-nya berkata, "Pada setiap musim
haji Rasulullah saw mendatangi dan mengikuti orang-orang yang
sedang menunaikan haji sampai ke rumah-rumah mereka dan di
pasar?asar 'Ukazh, Majinnah dan Dzil-Majaz. Beliau mengajak
mereka agar bersedia membelanya sehingga ia dapat,menyampai-
kan risalah Allah, dengan imbalan surga bagi mereka. Tetapi
Rasulullah saw tidak mendapat seorang pun yang membelanya.

Setiap kali Rasulullah saw berseru kepada mereka:
"Wahii manusia! Ucapkanlah La Ilaha Illallah, niscaya kalian

beruntung. Dengan kalimat ini kalian akan menguasai bangsa Arab
dan orang-orang Ajqrq. Jika kalian beriman, maka kalian akan
menjadi raja di surga.' .5,

Abu Lahab selalu-.mehguntit Nabi saw seraya menimpali,
"Janganlah kalian mengikutinya! Sesungguhnya dia ieorang murtad
dan pendusta." Sehingga mereka dengan cara yang kasar menolak
dan menyakiti Nabi saw.5r)

Ibnu Ishaq meriwayatkan dari az-hthri bahwa Nabl saw datang
kepada Bani Amir bin Sha'sha'ah, lalu mengajak mereka beriman
kepada Allah dan menawarkan agama Islam kepada mereka.
Kemudian salah seorang dari mereka, Bahirah bin Firas, berkata,
"Demi Allah, kalau aku mengambil anak muda ini dari Quraisy,

6l) Ath Thabaqanrl Kubra,Ibnu Sa'd, U2i0}.nl, Sirah lbut Hisgam,11423.
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pasti orang-orang Arab akan membunuhnya." Selanjutnya dia
berhnya, 'Bagaiirana iika kami ber{ai'at kepadamu, kemudian
Allah io"*"ningkan klmu atas musuhmu, ipakah kami akan
mendapatkan ke-dudukan (kekuasaan) sesudaluiru?" Jawab Nabi
saw, "S-esungguhnya urusan kekuasaan itu berada di tangan Allah.
Dia akan *""tib.tiL.n kekuasaan itu kepadasiapayang dlkehenda-
ki-Nya." Bahirah bin Firas berkata, "Apakah engkau akan menyerah-
kan leher-leher kami kepada orang-oiang Arab demi membelamu,
tetapi setelah Allah meinenangkanmu, [ekuar"aan itu dig€rahkan
kepida selain kami? Kami tidik ada urusan denganmu."62)

Pada tahun kesebelas dari kenabian, Rasulullah saw menda-
tangi kabilah-kabilah sebagaimana dilakukannya setiap tahun.
IGtIka berada di 'Aqabah (siatu tempat antara Mina danMakkah,
tempat melempar Jrimrah) _\abi saw b94er,r1u,{e4ga4 sekelomok
orang dari kabilah Khazraj6) y"ttg sudah dibukakan hatinya oleh
Allatiuntuk menerima kebaikan. Rasulullah saw bertanya kepada
mereka, "Kalian siapa?" Mereka menjawab, "I(ami oralg-orang
dari kabilah Khazraj." Beliau bertanya lagi, "Apakah kalian dari
orang-orang yang bersahabat dengan orang-orang Yahudi?" Mereka
meni?wab,t'ia, b-enar." Nabi sawlertanya; "Apa[ah kalian bersedia
duduk bersama kami untuk bercakap-cakap?" Jawab mereka,
"Baik." Lalu mereka duduk bersama beliau. Beliau mengajak
mereka supaya beriman kepada Allah, menawarkan Islam kepada
mereka, kdmudian membaiakan beberapa ayat suci al-Qur'an.

Di antara hal vane telah menskondisikan hati mereka unfirk
menerima Islam iatan-neUeradaariorang-orang Yahudi di negeri
mereka. Sedangkan orang-orangYahudi dikenal sebagai ahli agama
dan ilmu pengetahuan. Jika terjadi pertent4ngan atau_pepe_rangan
antara mereka dan orang-orangYahudi, maka kaum Yahudi berkata
kepada mereka, "sesungguhnya sekarang telah tiba s-aatnya akan
diSangkitkan seorang Nabi. Kami akan mengikutinya, dan bersama-
nya kami akan memerangi kalian, sebagaimana pembunuhan'Aad
dan'Iram."

Setelah Rasululldtr.saw berbicara kepada mereka, dan meng-
ijak mereka untuk mbngbifutJslam, mer6ka berkata seraya saling
b-erpandangan, "Demi A[alq ketahuilah bahwa dia adalah Nabi yang
dijanjikan bleh orang-orang Yahudi kepadamu. Jangan sampai
mereka mendahului kamu."

Akhirnya mereka be*edia menganut Islam dan berkata,"I(ami
tinssalkan fabilah kami vans selali bermusuhan satu sama lain.
fid;"k ada kabilah yang ialiig bermusuhan begitu hebat seperti
mereka; masing-masing berusaha menghancurkan lawannya. Mudah-
mudahan berslma an-da, Allah akan mempersahrkan mereka lagi.

62) Sirah lbnu Hiryan,11425 dnTarikhuth Tlubal|U3sU
63) Mereka sebanyak enam orang; As'ad bin Zurarah, Auf bin Harits, Rafi' bin Malik, Quthbah

bin Amir, Uqbah bin Amir dan Jabir bin Abdullah.
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Kami akan mendatangi mereka dan mengajak mereka supaya taat
kepada anda. Kepada mereka akan kami tawarkan pula agama yang
telah kami terima dari anda. Apabila Allah berkenan mempersatukan
mereka di bawah pimpinan anda, maka tidak ada orang lain yang
lebih mulia daripada anda!" Kemudian mereka pulang dan berjanji
kepada Rasulullah saw akan bertemu lagi pada musim haji
mendatang.6a)r

^ .q.) Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dari Ashim bin Umar dari beberapa tokoh kaumnya. Lihat
Sirah lbnu Hisyam, 1 1 426.
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Bai'at Aqabah Pertama

?ADA tahun itulah Islam tersebar di Madinah. Pada tahun
berikutnya dua belas orang lelaki dari Anshar datang di musim haji
menemui Rasulullah saw iii Aqabah (Aqabah pertama). Kemudian
mereka ber-bai'at kepada Rasulullah saw seperti isi bai'at kaum
wanita (yakni tidak berbai'at untuk perang dan jihad). Di antara
mereka terdapat As'ad bin Zurarah, Rafl' bh Malih 'Ubadah bin Shamit
dan Abul-Haitsam bin Tihan.

Dalam sebuah riwayat, 'Ubadah bin Shamit mengatakan: Kami
sebanyak dua belas orang lelaki. Kemudian Rasulullah saw bersabda
kepada kami, "I{emailnh! Berbai'atlah hepadahu untuk tidah meny-
ekituhan Allah dengan apa pun, tidah mencuri, tidah berzina, tidah
menbunuh anah- anakmu, tidah ahan berdusta untuk mmutup -nunpi apa
yang ada di depan atau dibelahangmu, dan tidah akan membantah
peintahhu dalam hal hebaihan. Jika hamu mernenuhi janji ry?hq.
pahalanya tercerah kqadaAllnh. Jika hnmumelanggar sgsuatu dai janji
itu, lalu dihuhum di dunia, maka huhuman itu meraphan hafarat baginya.

J ihn kamu me langgar sesuatu dai j anji itu, hemudian Allah mmutup'inya,
maka urusannya trseta.h kepadaAllnh. Bila meng-hmdahi, Alhh akan
menyiks anya, itau memb erifulPunan menurut kehendah- N-ya. " Ubadah
Uin Sham:it Lerkata: IGmtidian kami ber-bai'atkepada Rasulullah
saw untuk menepatinya.6s)

Setelah pembai'atan ini, para utusan kaum Anshar itu pulang
ke Madinah. 

- 
Bersama merelia Rasulullah saw mengikutsertakan

Musha'ab bin 'Umair untuk mengajarkan al-Qur'an dan hukum-
hukum agama kepada mereka. Sehingga akhirnya Mush'ab bin
'Umair dikenal sebagai Muqiu'l Madinah.

65) Diriwayatkan oleh Bukhari di dalam bab UtusanAnshar danfuiatAqabah; dan Muslim
didalamKinktl Hu&td.
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BEBERAPA'IBRAH
Perhatikan bagaimana mulai terjadi perubahan dan perkem-

bangan pada apa ying biasa ditemui itasurlullah saw selama bebe-
rapa tahun dari kenabiannYa!

Kesabaran dan ierih pavahnva telah mulai menampakkan hasil
dan buah. Tanamari da'wah muiai menghijau dan tumbuh subur
untuk memberikan hasil dan panenan yang menggembirakan.

Tetapi sebelum membahas hasil-ha-sil yang menggembirakan
ini, mari iekali lagi kita perhatikan tabiatkesabaran Nabi Saw dalam
menghadapi anef,a hntangan dan penderitaan berat tersebut.

-t"luh-kitu ketahui, bihwa Nabi saw tidak hanya berda'wah
kepada kaum Quraisy yang tidak s-egan-se gan ryen$qaJ<an berbagai
siksaan dan pengainidyaan terhadapnya. Bahkan Nabi saw menda-
tangi kabilah-tibituh yang datang-d9.i luar Makkan pu.du musim
haiil ge[au memperklnalkan diri sebagai "guide" kepada mereka,
dan mengajak meieka untuk membawa "barang-dagangan" -agama
dan "per6ekahn' tauhid. Berkali-kali Rasulullah saw mendatangi
*er.fa, tetapi tak seorangpun yang menyambutnya.

Ahmad- para ahli hadits dan Hakim, ia mensftahihkannya,
meriwayatkari bahwa Rasulullah saw mendatangi orang banyak
pada musim haii seraya berkata, "Adakah orang yang sudi mem-
bawaku kepada kaumnya, karena sesun-gguhqy? g11ng Quraisy
menghalan-giku untuk menyampaikan wahyu Allah. "6)

Sebelas tahun Rasulullah saw mengahadapi kehidupan yang
tak mengenal istirahat dan ketenangan. Setiap saatselalu diancam
pembunuhan dan penganiayan dari orang-orang Quraisy. Tetapi
iemua itu tidak perirah mengendurkan semangat dan kekuatannya.

Sebelas tahun Rasulullah saw mengalami keterasingan yang
mencekam di antara kaumnya, tetangganya dan semua kabilah yang
ada di sekitarnya. Tetapi Rasulullah saw tidak pernah putus asa

dan terpengaruh oleh situasi tersebut.
Se-belai tahun daniihad Rasulullah saw dan kesabarannya di

jalan Allah yang talrmengenal putus, merupakan "hitlga" yang sesuai
dan jalan tiagi pertimb[han daq pe-rkembangan Islam yang pesat
di segenap p*jit* dunia) Jihad dah kesabaraq yang mampu merun-
tuhkin te-kiratan Romarui, meluluh-lantakkan kebesaran Persia, dan
menghancurkan sistem-sistem dan peradaban yang ada di sekitarnya.

Adalah mudah bagi Allah untuk menegakkan masyarakat Islam
tanpa memerlukan iihad, kesabaran dan jerih payah menghadapi
berbagai penderitain tersebit. Tetapi, perjuangan berat ini sudah
menja?i sinnatullah pada para hamlia-Nyayang ingin mewujudkan
ta'abbudkepada-Nya s ecaiasuka rela, sebagaimana secara terpaksa
mereka harus tunduk patuh kepada ketentuan-Nya.

66) Fathul Bari,7ll56; Zadul Ma'ad,A\\; FathurRabbani FiTbtibi Mumadil InonAln ad,
?il269.
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Dan, ta'abud ini tidak akan tercapai tanpa perjuangan dan
pengorbanan. Tidak akan dapat diketahui siapa yangjujur dan si?p-a
yang munafiq tanpa adanya-ujian berat atau pembuktia-n. Tidaklah
idil jika manusia mendapatkan keuntungan tanpa modal.

Karena itu Allah mewajibkan dua hal kepada manusia:
Pertama, menegakkan syari'at Islam dan masyarakatnya.
I{edua, berjalan mencapai tujuan tersebut di jalan yang penuh

dengan onak duri.
Sekarang, perhatikanlah hasil-hasil yang telah mulai nampak

pada awal tahun kesebelas dari da'wah Rasulullah saw ini:
Pertnma, hasil dan buah yang dinanti-nanti ini datang dari luar

Quraisy, jauh dari kaum Rasuhillah saw sendiri, kendatipun beliau telah
bergaul ilan hidup di tengah-tengah mereka sekian lama. Mengapa?

Sebagaimana telah kami katakan pada permulaan buku ini,
bahw a hikmah llahiyah menghendaki agaf da'wah Islamiyah berjalan
pada jalan yang tidak akan menimbulkan keraguan terhadap or?ng
yang-memperhatikan tabiat dan sumbernya, sehin-gga mudah
iiva-kini. D-an aEar tidak teriadi kerancuan antara da'wah Islam
din da'wah-da'frah lainnya, inaka Allah mengutus Rasulullah saw
dalam keadaan ummi, tidik pandai membaca dan menulis, dan di
tengah-tengah umat yang immi yang tidak pernah meng-impor
peradaban lain, dan tidak dikenal memiliki -p-eradaban atau
kebudayaan tertentu. Karenanya, Allah menjadikannya teladan
akhlaq, amanah dan kesucian.

Itulah sebabnya kemudian Allah melghendaki agarpara Pen-
dukungnya yang pertama datang dari luar lingkungan d-an kaumnya,
r.tp"yitiluft mincul tuduhan bihwa da'wah-Rasriiullah saw adaiah
da.w-ah Nasionalisme yang dibentuk oleh ambisi-ambisi kaumnya
dan suasana lingkungannya.

Ini sebenarnya termasuk mu'jizatyang akan terungkapkan oleh
orang yang menyadari bahwa "tangan Ilahi" senantiasa menuntun
da'wih Nibi sa* dalam semua aspeknya. Sehingga tidak ada celah
dan kesempatan bagi-para musuh Islam untuk menyerangnya.

Inilah yang dikataklrr'qleh salah seorang penulis asing, Dient,
di dalam bukunya Dunia Islbm'Kontemporeri

"sesungguhnya kauni orientalis telah berusaha mengkritik
Sirah Nabi saw dengan metodologi Eropa, selama tiga perempat
abad. Mereka telah mengkaji dan meneliti sampai mereka meng-
hancurkan apa yang telah disepakati oleh jumhur kaum Muslim
tentang Sirah Nabi sarlr. S"hu*tnya usaha pengkajian dan penelitian
yang singat lama dan mendalam itu sudah berhasil menhancurkan
irendapai-pendapat dan riwayat-riwayat yang masyh ur tentang Sirah
Nabawiyah. Tetapi, berhasilkah mereka melakukan hal itu?
Jawabnya, merek-a tidak berhasil sama sekali. Bahkan iika kita
perhatikan pendapat-pendapat baru yang dikemukakan gleh para
brientalis dari Perancis, Inggris, Jerman, Belgia dan Belanda itu
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ternyata saling bertentangan. Setiap orang dari mereka mengemuka-
kan pendapat yang bertentangan dengan pendapat temannya."67)

I{edua, jika kita perhatikan cara pennulaan Islamnya kaum
Ansha4, nampakbahwa Allah telah mempersiapkan kehidupan dan
lingkungan kbta tvtadinah untuk menerima da'wah Islam. Di dalam
dada para penduduk Madinah telah ada kesiapan untuk menerima
Islam. Apakah bentuk-benfiak hesiapan jiwa ini?

Seperti telah diketahui, penduduk Madinah terdiri atas pendu-
duk asli, yaitu Musyrikin Arab dan orang-orang Yahudi ying datang
dari berbagai tempat di Jazirah.

Kaum musyrik erab terbagi atas dua kabilah besat Aus dan
I(hazraj. Sehingga terjadi beberapa kalipeperangan antara mereka.
Berkata Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitabnya, Muhh-
tashar Sirah Rasul saw; Bahwa peperangan antara kedua suku ini
berlangsung selama seratus dua puluh tahun.6E)

Dalam peperangan yang panjang ini, masing-masing dari suku
Aus dan I(hazraj bersekutu dengan kabilah Yahudi. Aus bersekutu
dengan Bani Quraidhah, dan Khazraj bersekutu dengan Bani Nadhir
dan Bani Qainuqa'. Peperangan terakhir yang tedadi antara Aus
dan I(hazraj ialah perang Bu'ats. Terjadi beberapa tahun sebelum
hijrah dan mengorbankan sejumlah besar pemimpin mereka.

Selama masa tersebut, setiap kali terjadi perselisihan antara
Yahudi dan Arab, kaum Yahudi senantiasa mengancam orang-or-
ang Arab dengan kedatangan seorang Nabi yang mereka akan
menjadi pengikutnya dan memerangi orang-orang Arab sebagai-
mana kaum'Ad dan Iram diperangi.

Kondisi inilah yang menjadikan penduduk Madinah senantiasa
mengharapkan kedataigan 

-agama 
ini, sehingga banyak diantara

mereka yang menggantungkan harapan kepada agama ini untuk
bisa mempersatukan barisan mereka dan mengakhiri perselisihan
yang berkepanjangan sesama mereka itu.

Hal ini termasuk sesuatu yang telah dilakukan Allah untuk
Rasul-Nya, sebagaimana dikatakan oleh Ibnul-Qayyim di dalam
Zadul tr4- t 6.6et Slhingg4 dengan demikian dia telaiidipersiapkan
untuk hijrah ke Madinah,. karena Allah menghendaki Madinah
sebagai tempat bertolaknya penyebaran Islam ke seluruh penjuru
dunia.

Iktiga, fada bai'at Aqabah pertama beberapa tokoh penduduk
Madinah masuk Islam. Bagaimanakah gambaran keislaman mereka?
Apa batas-batas tanggungjawab yang dipikulkan Islam kepada
mereka?

67) H adlintl Alamil Is lami, 1 I 33.
68) Mukhtashanr Sirutir Rasul,hal. lZ4.
69) ZadilMa'ad,2150.
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Tielah kita ketahui bahwa keislaman mereka bukan sekadar
mengucapkan dua kalimat syahadat. Tetapi merupakan ketetapan
hati dan pengakuan lisan, kemudian dilanjutkan deqga,n janji setia
(bai'at) kepida Rasulullah saw untuk membina akhlak mereka
dengan at<trtat< dan prinsip-prinsip Islam, tidak menyekutukan Allah
denEan aDapun, tidak nieircuri, tidak berzina, tidak membunuh

"n.f-.truf -"t.i.", tidak akan berdusta untuk menutup-nutupi apa
yang ada di depan atau di belakang mereka, dan tidak akan bermak-
iiat"kepada Rasulullah saw dalam-hal kebaikan yang diperiritahkan.
Inilah rambu-rambu terpenting dari masyarakat Islam -yang akan
ditegakkan Rasulullah saw. Tugas Rasulullah saw bukan hanya
mengajarkan dua kalimat syahadat, kemudian membiarkan mereka
mengucapkannya dengan lisan, tetapi mereka melakukan penylm-
pang:an dan keiusakin. Memang benar bahwa seseorang akan
hemperoleh status Muslim manakala sudah mengucapakan dua
kaliniat syahadat, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang
haram din membenaikan segala kewajiban. Tetapi itu karena,
pengakuan terhadap keesaan Allah dan risalah Muhammad saw
ineripakan kunci dah sarana untuk menegakkan masyarakat Islam,
mereilisasikan sistem-sistem dan prinsip-prinsipnya, dan menjadikan
kedaulatan dalam segala hal milik Allah semata. Setiap keimanan
terhadap keesaan Allah dan risalah Muhammad harus dibarengi
dengan l<eimanan kepada kedaulatan Allah dan keharusan mengikuti
syari'at dan undang-undang-Nya.

Namun anehnya ada sebagaian orang, karena terpengaruh dan
terbius oleh sistem-dan peruniiang-undangan manusia, yang tidak
mau secara terus terang menolak Islam, tetapi mereka berusaha
melakukan "tawar-rnenawar" dengan Allah, pencipta alam semesta.

Thwar-menawar yang mereka lakukan ialah dengan membeda-
bedakan beberapa aspek kehidupan. Sebagian mereka serahkan
kepada Islam, tetapi sebagian yang lain mereka atur sesuai dengan
keinginan dan hawa nafsunya sendiri.

Seandainya para thapt yang menolak risalah para Rasul itu
memahami "alternatif aq€h" ini, niscaya mereka tidak akan segan-
segan menerima Islam. tcbrlna menurut alternatif aneh ini, mereka
tidak dituntut untuk melepaskan kedaulatan dan kewenangan mereka
dalam membuat aturan dan undang-undang kehidupan. Tetapi
ternyata mereka cukup mengerti bahwa agama ini (Islam) mewajib-
kan-mereka agar mehyerahkan sepenuhnya undang-undang dan
sistem kehidupan mereka kepada Allah semata. Oleh sebab itulah
mereka -.tr.itutrg Allah dan Rasul-Nya. Terasa berat bagi mereka
untuk mengumum-kan ketundukan mereka kepada da'wah Allah.

Untuk menjelaskan hakikat ini dan memperingatkan or-qn-g
yang memahamilslam hanya sebagai ucapan dan ritual saja, Allah
berfirman:
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iiru,;4fi:!',4t;A66?:nd,i'lrly;:pi
' 
il:) S ; Si\si, Uf F6 3i t i$*a$ *
r1;frV5ihiiLtt;*J"4#xiil4'fl

Apahah hnmu tidak memperhatihan orang-orang yang mengaku
dirinya telah beriman hepada apa yang dituntnkan kepadamu dan
kepdda apa yang ditu;unkai sdbelim hamu? Meiekei hendak
berhakim kepadn thagut, padahal merehn telah diperintah menging-
h,ari thagut inr. Dan setan bemuksud menyesatknn mseha (dmgan)
p elry e s atan y ang sej auh -j auhny a. (an-Nisa' : 60)

Hanya saja, dalam bai'at ini tidak terdapat butir tentangjihad,
karena pada waktu iitjihad dan qitalbelum disyari'atkan. Oleh sebab
itu pembai'atan Rasulullah saw kepada dua belas orang tersebut
tidak menyebutkan masalah jihad.Inilah yang dimaksudkan oleh
para perawi Sirah bahwa bai'at ini seperti bai'at kaum wanita.

I{eempat, tidak diragukan lagi bahwa Rasulullah saw adalah
pengemban kewajiban da'wah kepada agama Allah, karena beliau
utusan-Nya yang harus menyampaikan da'wah kepada semua
manusra.

Tetapi bagaimana halnya dengan orang-orang yang memeluk
Islam, dan apa kaitan mereka dengan tugas da'wah ini?

Jawaban terhadap pertanyaan ini terdapat pada penugasan
Rasulullah saw kepada Mush'ab bin 'Umair supaya menyertai kedua-
belas orang tersebut ke Madinah, untuk mengajak penduduk
Madinah masuk Islam, dan mengajarkan bacaan al-Qur'an, hukum-
hukum Islam dan cara melaksanakan shalat kepada mereka.

Mush'ab bin 'Umair menyambut perintah Rasulullah saw ini
dengan senang hati. Sesampainya di Madinah, dia mengajak
penduduk Madinah masuk Islam, membacakan al-Qur'an kepada
mereka dan mengajarkan hukum-hukum Allah. Dalam menunaikan
tugas da'wahnya, tid,ak jarang ia menghadapi ancaman pembunuhan.
Tetapi setiap kali mengtradapi ancaman pembunuhan, ia selalu
membacakan ayat-ayat allQur'an dan hukum-hukum Islam kepada
orang yang mengancanfrrya, sehingga dengan serta merta oiang
tersebut melepaskanpedangnya dan menyatakan diri masuk Islam.
Maka tersebarlah Islam di semua rumah penduduk Madinah dalam
waktu yang sangat singkat, sehingga Islam menjadi pokok pembi-
caraan di antara penduduknya.

Tahukah Anda, siapakah Mush'ab bin 'Umair ini?
Dia adalah putra Makkah yang hidup dalam kemegahan dan

kemewahan Arab. Tetapi setelah masuk Islam, semua kemewahan
dan kesenangan itu ia tinggalkan demi menunaikan tugas da'wah
tslam dan mengikuti perintah Rasulullah saw dengan menanggung
beban penderitaan yang berat, sampai akhirnya mati syahid pada
perang Uhud. Bahkan ketika syahid-nya ia hanya mengenakan
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selembar kain yang tidak cukup untuk mengkafaninya. Ketika hal
ini disampaikah k6pada Rasulullah saw, beliau men-an-gis karena
mengenang kemegihan dan kemewahan yal-g_pernah direguknya
padiawal Lehidupannya. Kemudian Rasulullah saw bersabda:

i;li-u .d*'A;t.|r*'t's',.c,ls*.Qtg,
"Tittupkanlah kain itu diatas kepalanya, dan tutuplah kedua
h,akinya dengan pe lepah." 7ot

Tugas da'wah Islam bukan hanya !uga! par-a Nabi dan Rasul
saja. Jula bukan hanya tugas para klialifa[ dan lrlamayang datang
sesudalinya. Tetapi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari
hakikat Islam itu sendiri. Tidat< ada alasan bagi setiap Muslim untuk
tidak melaksanakannya, betapapun kedudukan, pekerjaan dan
keahliannya. Sebab hakikat da'wah Islam ialahamarma'ntf dannahi
munhar,yang mencakup semua pengertianjihad dala-m Islam. Dan,
Anda tentu cukup mengetahui,bahwajihad adalahsalah satu kewa-
jiban Islam di atas pundak setiap Muslim.

Dari sini dapat diketahui bahwa dalam masyarakat Islam tidak
ada yang dinamakan Rijaluddin (petugas agama) yang ditujukan
kepada pihak tertentu dari kaum Muslim. Sebab, setiap orang yan-g

telbh m6meluk Islam berarti te\ahberbai'atkepadaAllah dan Rasul-
Nya untukberjihad menegakkan agama (Islam), baik le-laki maupun
w-anita, orang berpengetahuan ataupun bodoh. Seluruh kaum Mus-
lim adalah piaiuritbali agama Islarir. Allah telah membeli jiwa dan
harta mereka dengan harga surga.

Ini tentu tidak ada kaitannya dengan spesialisasi para ulama
dalam melakukan kajian, iitilad dan penjelasan hukum-hukum Islam
kepada kaum Muslim berdasarka n rnsh-nash syari'at Islam.r

''-.t"'

70\ Muslim,3/,t8. Lihat pula ,41-Islubah,lbnu Hajaa 3/'$3.
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Bai'at Aqabah Kedua

?ADA musim haji berikutnya, Mush'ab bin Umair kembali ke
Makkah dengan membawa sejumlahbesarkaum Muslim Madinah.
Mereka berangkat dengan menyusup di tengah-tengah rombongan
kaum musyrikyang pergi haji.

Muhammad bin Ishaq meriwayatkan dari IG'abb bin lVlalilc kemudian
kami berjanji kepada Rasulullah saw untuk bertemu di 'Aqabah pada
pertengahan hari fatWq. Setelah selesai pelaksanaan haji, dan pada
malam perjanjian kami dengan Rasulullah saw, kami tidur pada
malam itu bersama rombongan kaum kami. Ketika sudah larut
malam, kami keluar dengan sembunyi-sembunyi untuk menemui
Rasulullah saw sampaikami berkumpul di sebuah lembah di pinggir
'Aqabah. Kami waktu itu berjumlah tujuh puluh orang lelaki dan
dua orang wanita, Nasibah binti Ka'b dan Asma' binti Amr bin 'Addi.

Di lembah itulah kami berkumpul menunggu Rasulullah saw
sampai beliau datang bersama pamannya, Abbas bin Abdul Muthalib.
Orang-orang pun lantas berkata, "Ambillah dari kami apa saja yang
kamusuka untuk dirimu dan Rabb-mu." Kemudian Rasulullahsaw
berbicara dan memlacakan al-Qur'an. Beliau mengajak supaya
mengimani Allah dan h&mberikan dorongan kepada Iilam k6mu-
dian beliau bersabda: \

"Ahu bai'at kamu untik membelahu sebagaimana kamu membela
istri- istri dan anak- anahmu. "
Kemudian Barra'bin Ma'rur menjabattangan Nabi saw seraya

mengucapkan, "Ya, demi Allah yang telah mengutusmu sebagai Nabi
dengan membawa kebenaran, hami bujanji akan membelnmu sebagai-
mana kami rnembela diri hami sendiri. Bai'atlah hami wahai Rasu-lullah!
DemiAIIah, kami adalah orang-orangyang ahliprang dan senjata secara
tuntn-lemuntn,"

Di saat Barra'masih berbicara dengan Rasulullah saw, Abul
Haitsam bin Tlaihan menukas dan berkata, "Wahai Rasulullah, kami
terikat oleh suatu perjanjian dengan orang-orang Yahudi, dan
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janjian itu akan kanti putuskan! Kalau semuanya itutelah kamiDerlanllan rtu aKan Kaml putusKan! llalau semuanya ltu teran Kamr
iuklkin, kemudian All;h memenangkan engliau (dari kaum
musyrik), apakah engkau akan kembali lagi kepada kaummu dan
meninggalkan kami?" Mendengar itu Rasulullah saw tersen5rum,
kemudian berkata:

4,_A i* p$r; g; rJ .i ;Asii g
'6-SLC'i;43cV

"Darahmu adalnh darahku, negeimu adnlah negeriku; aku darimu
dnn hnmu darihu, aku berperang melaulan siapa saja yang memera-
ngimu, dan ahu ahan berdamai dengan siapa saja yang berdamai
denganmu."
Kemudian Rasulullah saw minta dihadirkan dua belas orang

dari mereka sebagai wakil (naqib) dari masing-masing kabilah yang
ada di dalam rombongan, Dari mereka terpilih sembilan orang dari
kabilah I(hazraj dan tiga orang dari kabilah Aus. IGpada dua belas
naqib yang terpilih itu Rasulullah saw berkata:

(Ei-,;4'&,:itifiAr4tSyLye$t
* --vsiyTu+pii;

" Se laku pemimpin dari masing-masing habilahnya, kamu memikul
tanggung jaztab atas heselamatan habilahnya sendiri-sendiri,
sebagaimana haum Hawaiyin (12 orang murid Nabi Isa as)
bertanggung jawab atas heselamntan Isa putra Maryam; sedanghan
ahu bertanggung jawab atas haumku sendiri (yahni haum Muslim
diMakkah)."
Orang yang pertama kali maju mem-bai'at Rasulullah saw

adalah Barra' bin Ma'rur, kemudian diikuti oleh yang lainnya.
Setelah kami berba i'at kepada Rasulullah saw beliau berkata,

"sekarang kamu kembalilah ke tempat perkemahanmu. " Kemudian
Abbas bin 'Ubadah bin Niflah berkata:

* q E}!'(i.&-!i-l u;t;:A a ; :,t 6tv'&&j,r!f;
" Demi Allah yang.men\wtusmu dengan membawa kebenaran,.jiha
enghau sukn, kami sinp menyerang penduduk Mhm dengan pedang-
pedang kami esoh hari."
Tetapi Rasulullah saw menjawab :

*i4t6e :t \b, i4;,'.9:t lii
"Kita belum dipeintahhan untuh itu, tetapi hembalilah hamu he
t emp at p erhe ma hanrnu. "
Kemudian kami kembali ke tempat-tempat tidur kami, lalu

tidur hingga pagi. Ketika kami bangun pagi hari tiba-tiba sejumlah
orang Quraisy datang kepada kami seraya berkata, "Wahai kaum

i;7ttr,2t$i;:
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Khazraj, kami mendengarbahwa kamu menemui Muhammad dan
IneG.i;knya pergi d;ri k-ami, dan kamu juga.telah betbai'at
t.ouZuhu^ i"titt freiancarkan peperangan terhadap kami. Demi
Aii'"tr" iia;ti ada sesi,,aru yang paliirg-dibenci oleh kabilah Arabpana-
pun selain pecahnya peperingan antara kami dengan mere\a"'
' Ketiku it t b"b".ipi o.r.tg musyrik yang datang dari Madinah
bersama kami menvituk"tt f,esakiian meieka dehgan s-umpah,

b;i;; ;pt yang diliatakan ora-ng-olang Quraisy itu tidak benar,
;;;;;-k; iia"[ *."getahui hal ilu. orang-orangmu.sy.n\ Madinah
iilia;fberdusta; mJreka benar-benar tidak tahu duduk perkara

Vu"g i.b""afnya. Mendengar kesaksian itu, kami merasa heran dan

beradu pandang.
Seielah .o*bongun meninggalkan Mina, barulah orang-orang

euraisy mengetahui pErkara sebenarnya. Kemudian mereka mengejar
.i." #"".arf kami. Kami semua b6rhasil lolos kecuali Sa'd bin
Ufidah dan al-Mundzir bin Amr (keduanya adalah naqib) tertang-
up ai eaiut rrir (sebuah-tempatdekat Makkah). Karenaal-Mundzir
bin 'Amr mampu meloloskan diri kembali-dari kepy-ngan orang-
oiu"n Outuisv ikhirnva hanva Sa'd bin 'Ubadah yang diseret dengan
k;a; Ltguttttyu diiliatkan"ke lehernya dibawa ke Makkah'

Berkita Sa'd: Demi Allah, ketika mereka menyeretku, tiba-tiba
aut""s *;nehampiriku salah seorang dari mereka sera-ya berkata,
;c"iutlur Tidikkah-kamu memiliki salah seorang kawan dari Quraisy
vane terikat perianjian dan pemberian hak perlindungan denganmu?"
'l*"-lu*"U, ;O.jhihtlah adi. Aku pernah memberikan perlindungan
k#e;i;bairbin Muth'am dan'Harits bin Umayyah-. Aku pernah

-6litrd.t.tgi perdagangannya dan membelanya da4 orangyang ingin
;;;;;frri"a di free;rikul" Ot"ng itu berpesan, "Gelaka! Panggillah
kedua oratrg t"rs"but." Lalu aku panggil keduanya, kemudian mem-

bebaskan aku dari tangan mereka.
Ibnu Hisyam berkata : Bai'atul-Hafti(bai'at untukberperang) ini

dilakufan-t"put ketika Allah m-engizinkan Rasul-Nya untuk
melakukakan peperangan. Bai'at ini berisi beberapa persya.ratan selain
yang disebtttkuit di 'dalam bai'at Aqabah pertama. pai'!t- '.Agapah

iertima isinya sama dengahtqi'ar kaum wanita, karena itu Allah belum
fir;iltirrk"ri beliau berpirang. Rasulullah saw memba i'at-mereka pada
equ6"h yang terakhir' untu[ berperang. .Sebagai imbalan kesetiaan

;;h;d;;irt ini, Rasulullah saw^menjJnjikan iur-ga kepada mereka'

ubaaah bin shamitberkata: Kami berbai'at kepada Rasulullah
sa* pabta, i'atul harbi unfii-k mendengar {a.n setia, baik pada waktu
.*"h atauDun senang, tidak akan berpecahbelah, akan mengatakan
i"U"""tu" di mana saja berada, dan iidak akan takutkepada siapa-
pun di jalan Allah.

Avat yang pertama kali turun mengizinkan Perang kepada
Rasuhillati s"*i i"lah firman Allah:
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"Tblah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangt,
harena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya
Allnh benar-benar Mahahuasa menolong mereha.

$ain) ararg-orarg yang telah diusir dai knmpung halaman mereka
tanpa alasan yang benaq, kecuali harena mereka berhata berknta.
"Ti.rhan hami adalah Allnh." Dan sek'iranyaAllah tiada menolak.
(keganasan) sebagian manus'ia dengan sebagian yang lain, tentulah
te lah dirubuhhnn binra-binra Nasrani, greja- grej a, ntmah-ntrnah
ibadahYahudi dan masjid-mnsjid, yang di dnl;natya banyizk disehtt
nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong (agama)Nya.
S e sungguhnya Allah benar- benar Mahahuat lagi Mahaperhasa. "
(al-HijJ: 39-40)7')

BEBERAPA'IBRAH
Bai'at Aqabah kedua ini secara prinsip sama dengan bai'at

Aqabah pertama, karena masing-masing dari keduanya merupakan
pernyataan masuk Islam di hadapan Rasulullah saw, dan perjanjian
untuk taat, mengikhlaskan agama kepada Allah , dan patuh kepada
perintah-perintah Rasul-Nya

Tetapi ada dua perbedaan penting yang patut dicatat di sini :

Pertama, jumlah orang-orang Madinah yang berbai'at pada
bai'at Aqabah pertama sebanyak dua belas orang lelaki. Sementara
jumlah orang-orang yang berbai'at padabai'at Aqabah kedua lebih
dari tujuh puluh orang, dua diantaranya perempuan.

Keduabelas orang tersebut kernbali ke Madinah bersama Mus'ab
bin Umairbukan untuk menyembtrnyikan diri di rumah masing-masing,
tetapi untuk menyebarkan Islam kepada setiap orang di sekitarnya,
lelaki ataupun wanita, dengan membacakan al-Qur'an dan menje-
laskan hukum-hukumnya kepada mereka. Karena itulah Islam
tersebar dengan cepatnya di Madinah, sehingga tidak ada lagi rumah
yang tidak tersentuh oleh Islam. Bahkan Islam kemudian menjadi
buah bibir semua penduduknya. Dan, ini adalah kewajiban setiap
Muslim di mana dan.kapan saja.

Kedua, butir-butln- fiqi'at yang pertama tidak menyebutkan
masalahjihad dengan kekubtan. Tetapi bai'at kedua menyebutkan
secara jelas perlunya jifud dan membela Rasulullah saw dan
da'wahnya dengan segala sarana.

Sebab terjadinya perbedaan ini ialah, karena orang yang ber-
bai'at padabai'at yang pertama, ketika hendak ke Madinah, mereka
berjanji kepada Rasulullah saw untuk kembali menemui beliau pada
tahun berikutnya dengan membawa sejumlah kaum Muslim dan
memperbaharui bai'at dan sumpah setia mereka. Karena itu, tidak
ada sesuatu yang mengharuskan dilakukannyabai'at perang, apalagi
izin belum diberikan.

71) Sirah Ilmu Hisyam; Musnad Inunt Ahnad dan Ath Tlnbai.
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Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa bai'at'lAabah

"".t.-.?erupakan 
bai'at sementara, menyangkut bebe_rapa

t"r.t^tt O"tir) saja, sebagaimanabai'at kaum wanita sesudah itu.
Sementara Uai at keduimerupakan landasan bagi Wmh Ra$rhtllah

saw ke Madinah. Karenanva ,bai-'at ini menyebutkan prinsip-prinsip
vans akan disvari'atkan selelah&iirahke Madinah. Terutama menge-
ffi fr;.t"hiti-a danmembela da wah dengan kekuatan. Kqn{alipun
il;d;ili U'"t,rttt disvari'atkan Allah di Mikkah, tetapisuda\disya-
rif;G; k.pada Rajulullah saw bahwa hukum tersebut sebentar
lagi akan disyari'atkan.

Dari sini dapat diketahui lahwa- qital .(pepetang,a1) dalam Is-
lu* tidul-disyari'atkan kecuali setelah hWE Rasulullah saw ke
M.ai".fr. Bulian seperti apa yang dapat dipahami dari perkataan
ibil Hi;ilm di dalam sirih -iy a, 6ahwa qttdt &sy an' atkan sebelum
iilr"n-,iiiwpada waktu bai'at Aqaba& kedua. Sebenarnyadidak ada
Uiitir-dJtii 6ai' at yang menunj ukkan disyari' atkalqya, qital .pada
*"ti*it". Sebab, NaEi saw m6ngambilbai'atiihad dan penduduk
M;a;"li hanya k.ren. mempeftimbangkan-masa 9epan, ketika
b"[i.u nanti berhiimhdan tingeal di tengah-tengah mereka di Madinah.
Hal ini dikuatkari oleh perkataan Abbas bin Ubadah setelahber-bai'at,
;Demi Allah yang telah mengutusmu dengan-membawq kebenaran,
eiok hari p.tidrrd',tk Mina akin kami serangtenganpedang-pedang
[u-i,"iuirg dijawab oleh Rasulullah saw , 

oKaml belum diperintah-
6il"t"k i"tu,"tetapi kembalilah kamu ke tempat perkemahanmu."

Menurut Pendapat yang telah disepakati, ayatiihad yangpertama
kali diturunkan ialah firman Allah:

o!.ang- orarY yang diPergngu'Tblah diizinhan (betperang) bagi orang-orcrng yang diperqngt,
karena sesungluhnya tnereltn telah dianinya. Dary teftllgg!ryflaharena
Allnh benar.

72\ an-Nasa'i, ?J SZ,'Ibftir lbnu l6tsir' 31234.
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menolong tiereka." (al-Hajj: 39)

At-Tirmidzi dan Nasa'i meriwayatkan dari Ibnu Abbas ra, ia
berkata: Ketika Nabi saw diusir dari ivtakkah, Abu Bakar berkata,
;irrr* iU"nun Innailahimii'uun Mereka telah mengusir Nabi mereka.

suneeuh mereka akan 6inasa." Selanjutnya Ibnu Abbas berkata:
Kemfidian Allah menurunkan firman-Nya, " Telah diizinhan (berpe-

rang) bagi orang-orang yaig diperang!, karma sesun-ggu-hnya mqeka tehh
dia;ia!;. Dan- sesuniwhiva- Allai benar-benar Mahahuasa menolong

i*rnit." Abu Bakai6erkita, "Kemudian aku tahu bahwa sebentar
lagi akan terjadi qital." 72t

Thpi meng ap a j ih ad dengan kekuatan dan qita I.b aru disyari' at-
kan pacia masa-ters6but? Ini lcarena beberapa hikmah, di antaranya :

l. Tepatsekalijika dilakukakan pengenalan tentang Islap, seruan
kepadanya,- pembeberan- arlurnentasi-argumentasinya, 43t
p"hi.lasi.t terhadap segala kEmusykilannya, sebelum diwajib-
taiEtat.Tidak diragukan lagi bahwa hal ini merupakan tahapan-
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tahapan awal dalam jihad. Karena itu, pelaksanaannya meru-
pakan fardhu hifayah, di mana kaum Muslim sama-sama
bertanggung jawab terhadapnya.

2. Adalah rahmat Allah kepada hamba-Nya bahwa Allah tidak
rnewaj ibka n qita I kecu ali s etelah adany a D arul - I s lnm yang dapat
dijadikan tempat berlindung dan mempertahankan diri, Dan
dalam kaitan ini Madinah adalah Darul-Ishm yang pertama.

Penjelasan Umum tentang jihad dan Pensyari'atannya
Karena pembahasan ini akan membawa kita kepada pembicaraan

mengenai jihad dan qttnl, maka di sini perlu kami jelaskan pandangan
yang benar tentang jihad dan tahapan-tahapannya.

Pembicaraan menyangkutjihad merupakan salah satu hal yang
dija.dlkan peluang oleh musuh-musuh Islam untuk mencampur-
adukkan antara kebenaran dan kebatilan, dan mencari-cari liele-
mahan Islam yang agung dan hanif ini.

Anda tidak perlu heran jika melihat musuh-musuh Islam menaruh
perhatian demikian besar terhadap masalah jihad ini. Sebab, jihad
merupakan salah satu rukun Islam yang paling ditakuti oleh musuh-
musuh Islam. Mereka menyadari, jika iemangat jihad ini bangkit
di dalam dada kaurn Muslim dan memiliki pengiruh pada kehidupan
mereka, kapan dan dimana saja berada, niscaya iidak akan ida
satu kekuatan pun yang sanggup mengalahkannya. Karena itu, untuk
menghentikan penyebaran Islam pertama kali harus dimulai dari
titik tolak ini.

Sebelumnya kami ingin menjelaskan pengertian jihad, sasaran
{an tahapan-tahapannya dalam Islam. Kemudian mer{elaskan kesalahan-
kesalahan pematraman menyan gkut jihad dan pemba-gian-pem-
bagiannya yang dibuat oleh orang secara keliru.-

Artijihad ialah mengerahkan segala upaya untuk meninggikan
kalimat Allah dan menegakkan masyarakat Islam. Mengerahkan
upqya dengan jalan qital hanya merupakan salah satu bigiannya.
Sedangkan tujuannya ialah menegakkan masyarakt Isllm d-an
mendirikan Negara I.*'lamJang benar.

Tahapan-tahapannybi'pertama jihad pada masa awal Islam
berupa da'wah secara damai disertai kesiapan menghadapi berbagai
trib u lasi dan cobaan b erat. Kemudian b ers amaan denean bermulJan
hilrah disyari'atkan "perang defensif ", yaitu membilas kekuatan
d"qgu{r kekuatan yang serupa. Setelah itu disyari'atkan qinl $terang)
terhadap setiap orang yang menghalangi penegakan-masyarakit
Islam. Bagi orang-orang atheis, penyembah berhala dan musyrik,
tidak ada pilihan lain kecuali harus menerima Islam, karena tldak
mungkin akan terjadi keselarasan antara mereka dan masyarakat
Islam yang sehat. Akan halnya ahli Kitalb, maka dibolehkan tunduk
kepada"masyqrakat Islam dan tinggal bersama kaum Muslinr dengan
syarat bersedia membayar jizyah kepada negara. Jizyah ini sama
dengan zakat yang dibayar oleh umat Islam.
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, Pafla tahapen ek'hir inilahl
s&Ser+ final dantunt+s. Den,r ;
lim pada setiap rnas? manakalq
siapan yang memadai untqk
ini Allah berfirman:

Dari sini dapat disimpulkan bahwa pembagian jihad'dijalaii
Allah kepada perang defensif dan perang ofensr/tidaklah tepat, Sebab,
disyari'atkannya jlhad bukan karena faktor defence (memperta-
hankan diri) dan offense (penyerangan) itu sendiri. Tetapi jihad itu
disyari'atkan karena kebutuhan pengakuan masyarakat Islam kepada
sitem dan prinsip-prinsip Islam, Dengan demikian,,tidak.perlu lagi
jihad disebut sebagai tindakan defensif ataupun ofensif. ,

Adapun puang defentif yang disyari'atkan ialah, seperti seorang
Muslim yang mempertahankan harta, kehormatan, tanah atau
kehiduparmya.Rentukperang ini tidak ada hubungannya dengan istilah
jiluddalamfiqh Islam . Tindakan ini dalam fiqh Islam disebutdengan
Qitalush-Sha'il (pertantngan). Masalah ini di dalam buku-buku fiqh
dibahas secara khusus dalam satu bab tersendiri. Tetapi oleh para
penulis sekarang ini-sering disamakan denganjihadyang sedang kita
bahas dalambuku ini. -qx
.- ,.. ,.lErlah.ringka-s4rt J?-e-r-rggr-tl4n jth-ad-,sas4ran.dart-tahapan-
tahapannya dalam syari*at Islam

Tentang kesalahan-kesalahan yang sengaja dirnasukkan ke
dalam pengerttanjilndini terhrang dalam dua pandangqn yang secara
lahiriah saling bertentangan, tetapi sebenarnya memiliki tujuanyang
sama,"yaitu.mgnghapuskan syari' atjihad,,.

Pandangan pertama menyatakan bahwa Islarn tidak tersebar
melalui pedang, tetapi Nabi saw dan para sahabatnya menggunakan
tindakTn pemaksaan. Karena itu penyebaran,Islam mgreka lakukan
dengan paksaan dan tekanan, bukan dengan pers.q4si.dan penei\ir44.13)

73) Lihat as-Siyadah Al-Arabiyaft, Van Vloten, dari hal. 5 dan seterusnya.
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Sebaliknya, pandangan kedua menyatakan batrwa Islam adalatl
agama perdamaian dan cinta. Jihad tidak disyari'atkan kecuali untuk
membalas serangan. Para penganut Islam fidak akan berperang
kecuali jika mereka dipaksa melakukannya dan dimulai oleh orang
lain.

I€ndatipun dua pandangan ini saling bertentangan seperti
kami sebutkan di atas, tetapi para perancangghazustrl-fihrimengga-
nakan kedua pandangan tersebutuntuk satu sasaran. Berikut ini
penjelasannya :

Pertama-tama mereka mengissukan bahwa Islam adalah
agama kekerasan dan kebencian terhadap orang lain. IGmudian
mereka menunggu hasil issu yang dilontarkan dan reak*i penolakan
dari kaum Muslim.

Setelah kaum Muslim memberikan reaksi penolakan terhadap
issue tersebu! muncullah orang-orang yang berpura-pura nlembela
Islam menolak nrduhan tersebut dengan mengatakan: Sesungguhnya
Islam tidak seperti yang mereka katakan sebagai agama pedang
dan kekerasan. Sebaliknya, Islam adalah agama perdamaian dan
cinta. Jihad tidak disyari'atkan kecuali untuk menolak seraqgan.
Para penganut Islam tidak digalakkan untukberperangselama ada
jalan perdamaian.

"Pembelaan" ini mendapat sambutan hangat dari kaum Mus-
lim yang tidak memahami jeratan yang sedang dipasang. Berangkat
dari semangat membela Islam, akhirnya mereka mendukung sepe-
nuhnya "pembelaan" tersebut dengan mengemukakan dalil demi dal;|,
bahwa Islam memang benar seperti yang meneka katakan: Agama
perdamaian dan kasih sayang. I(aum Muslim tidak akan berperang
kecuali jika diserang.

Orang-orang awam dari kaum Muslim ini tidak memahami
bahwa itulah hasil yang diharapkan. I(esimpulan itulah yang menjadi
sasaran utama dari kedua pihak yang melontarkan kebatilari rcrsebut.

Melalui berbagai pengantar dan sarana yang sudatr dikaji secara
cermat, mereka ingin rnenghapuskan fiftzft iihad danWmikiran kaum
Muslim dan mematikanseqangat perjuangan dari dada mereka.

Sebagai bukd, kami gebtrtlan pernyataan orientalis Inggris
yang qan€at terkenal, Ande-rson, yang dikutip oleh Dr. Wahbah az-
ZuhailidalamkitabnyaAtsuttl-Hatuift l-Fiqhil-Islami:

"Orang-orang Barat _terutama Inggris, takut akan munculnya
prlmi}lrranjillad di kalangan kaum Muslim yang akan memper-
3atukan m6reka dalam ri'ensilradapi musuti-mGuhnva. fartna

,i##ffi-r-tt 
Barat selaluf,erusiha menghapuskaripemikiran

tlfiahabenar Allah, 1ary.t#,mrr tmtan& oFang:o'ranEimg_
titak,uiem,ffi:i Eefimamn:.

taa FCG Sbah Dks ltrnx$ah tuitdt



e'g,ii';fi;'Sqit43{:;'iifti&;L-5ti,3};-
-2!ti;r, +Yt"ri(rj6 ,tt$l't l iy-5,9i #lit
- l'tril 5-t1 .

"Maka apabila diturunkan suatu surat yang jelas maksudnya dan
disebuthnn di dnlnmnya (perintah) perang, kamu lihat orang-or-
ang yang ada penyahit di dalam hatinya memandang kepadamu' seperti pandangan orang yang pingsan harena takui mati, dan
kecelakaanlnh bagi mereka. " (Muhamm ad: 20)

Pada hari Jum'at sore tanggal 3 Juni 1960, saya (Dr. Wahbah
az-ZuhaLli) bertemu dengan seorang orientalis Inggris, Anderson.
Saya tanyakan pendapatnya tentang masalah ini $ihad), maka dia
menjawab, "sesungguh nyajihad itutidak wajib, berdasarkan kepada
kaidah: Huhum ahan berubah mengikuti perubahan zaman. Jihad sudah
tidak sesuai dengan situasi internasional sekarang, karcna jihad
merupakan sarana untuk memaksa orang masuk Islam, sedangkan
suasana kebebasan dan kemajuan pemikiran manusia tidak dapat
menerima pemikiran yang dipiksakan dengan kekuatan."Ta)

Kembali kepada masalah Ba i'at Aqabah kedua. Karena sesuatu
yang diinginkan Allah, maka akhirnya kaum musyrik Makkah
mengetahui berita bai'at ini dan apa yang telah disepakati antara
Rasulullah saw dan kaum Muslim Madinah.

Barangkali, hikmahnya ialah untuk mempersiapkan sebab-
sebab hijrah Nabi saw ke Madinah. Akan kita ketahui bahwa berita
yang didengar oleh kaum musyrik ini sangat besar pengaruhnya
terhadap kesepakatan mereka untuk membunuh dan mengahabisi
Rasulullah saw.

Betapapun, bai'at Aqabah kedua merupakan pengantar per-
tama bagi hijrah Rasulullah saw ke Madinah.r

.:t,.

74) Atsanrl Hafti Fil Fiqhil Islanu, hal. 59.
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Nabi savri Mengizinkan Para
Sahabatnya HiJrah ke Madinah

IBNU Sa'd di dalam kiatabnya ath-Thabaqar menyebutkan
riwayat dari Aisyah ra: IGtika jumlih pengikutnya mencipai tuiuh
puluh orang, Rasulullah saw merasa-senlng. IGrena Aliah telah
membuatkarylya sqalu "benteng pertahanan"-dari suatu kaum yang
memiliki keahlian dalam peperangan, persenjataan dan pembelaanl
Tetapi permusuhan dan p.iyit5r"Z" Hfi;;;Fiki;;il4$ ffi;
Muslim pun semakin gencai dan berat. Mereka menerima cacian
darr penyiksaan yang sebelumnya tidak pernah mereka alami,
sehingga para sahabat mengadu kepadi Rasulullah saw dan
meminta izin untuk leyhijmh. Pengadu-an dan permintaan izin ini
{ijawab oleh Rasulullah iaw, "seingguhnya ahi pun tehh dibqinhu
bahwa tempat hal'ian adalahYatsrib. Barang siapa yaigingin helua4 mahn
henda h Ia h he luar he Yqt srib. "

. M"l.? para s-ahabal pup bersiap-siap, mengemas semua keper-
luan perjalanan, kemudian berangkat ke Madinih secara sembunyi-
sembunyi.- Sahabat yang perlamalali sampai di Madinah ialah ALu
Salamah bin Abdul Asad, kemudian Aniir bin Rab'ah bersama
istrinya, Laila binti Abi Hasyamah; dialah wanita yans pertama kali
datang ke Madinah deng6n henggunakan kendar-iin sekedup.
Setelah,itu para sahabat Rasulullah-saw datang secara bergelom-
bang. Mereka tgrup di rumah-rumah kaum Anihar mendafatkan
tempat dan perlindungan.Ts)

. Tid_ak seorang pun dari sahabat Rasululllah saw yang berani
bgrlijrah secara terang-terangan kecuali Umar bin Kliathlhab ra.
Ali bin Abi rhalib ra meriwavatkan bahwa ketika umar ra hendak
berhijrah, ia memba_wu- p.iutrg, U"t"i pu""h, a""-t""gt"iJi
tangannya menuju Ka'bah. Kemudian sambll disaksikan olelitokoh-

7 5) Tlubaqan lhni Ss'd, ll2l0-211; dan Thihttuth Thabai, 11367.

150 Fiqhus Sirah: Dirasat Minhajiah'Ilmiyah



tokoh Quraisy, Umar ra melakukan thawaf tuiuh kali dengan tePalg.
Setelah thawaf tuivh kali ia datang ke Maqam mengerjakan shalat.
Kemudian berdirl seraya berkata, "semoga celakalah wajah-wajah
ini! Wajah-wajah inilah yang akan dikalahkan Allah! Barang siapa
ingin ibunya kehilangan anaknya, atau istrinya menjadi jqnd,a, atgg
anaknya menjadi yatim piatu, hendaklah ia menghadangku di balik
lembah ini."

Selaniutnya Ali ra mengatakan: Tidak seorang pun berani
mensikuti Umar kecuali beberapa kaum lemah vane telah diberitahu
olehiJmar. Kemudian Umar b64alan dengan imin.76)

Demikianlah secara berangSur-angsur kaum Muslim melaku-
kanhijrah ke Madinahsehingga tidak ada yang tertinggal di Makkah
kecuali Rasulullah saw Abu Bakar ra, Ali ra, orang-orang yang ditahan,
orang-orang sakit dan orang-orang yang tidak mampu ke luar.

BEBERAPA'IBRAH
Cobaan berat yang dihadapi para sahabat Rasulullah saw semasa

di Makkah adalah berupa gangguan, penyiksaan, cacian dan peng-
hinaan dari kaum musyrik. Setelah Rasulullah saw mengizinkan
mereka berhijrah, cobaan beratitu kini berupa meninggalkan tanah
air, harta kekayaan, mmah dan keluarga.

Para sahabat dengan setia dan ikhlas kepada Allah menghadapi
kedua bentuk cobaan tersebut. Semua penderitaan dan kesulitan
mereka hadapi dengan penuh kesabaran dan ketabahan. Hingga
ketika Rasulullah saw memerintahkan mereka ber& ijrah ke Madinah,
tanpa merasa berat mereka berangkat meninggalkan tanah ai4,
kekhyaan dan rumah mereka. Mereka tidak bisa membawa harta
benda dan kekayaan, karena harus berangkat secara sembunyi-
sembunyi. Semua itu mereka tinggalkan di Makkah untuk menye-
lamatkan agamanya, dan mendapatkan ganti uhltuwah y angrnenan-
tikan mereka di Madinah.

Ini adalah gambaran yang benar tentang pribadi Muslirn yang
mengikhlaskan aggma kepada Allah. Tidak mempedulikan tanah
air, harta kekayaan dan.kerabat demi menyelamatkan agama dan
aqidahnya. Itulah yang telah dilakukan oleh para sahabat Rasulullah
saw di Makkah.

Bagaimana halnya para penduduk Madinah yang telah mem-
berikan perlindungan dan pertolongan kepada mereka? Sesung-
guhnya mereka telah menunjuilckan keteladanan yang baik tentang
ukhuwah Islamiyah dan cinta karena Allah.

Tentu Anda tahu, bahwa Aliah telah menjadikanpersaudaraan
aqidah lebih kuat ketimbang persaudaraan nasab. Karena itu
pewarisan harta kekayaan di awal Islam didasarkan pada asas
aqidah, uhhuwah danhijrah di jalan Allah.

7 6) Asadul Glubah, 41 58.
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Hukum waris berdasarkan hubungan kerabat tidak ditetapkan
kecuali seteldh sempurnanya Islam di Madinah dan terbentuknya
Darul-Islam yang kuat. Firrnan Allah :

ggp.Uit54-r;'ut'",it1-rt j;.w,Hg;Sril
G$,;;6,J1I.,(U^i'sgbsfi rrr;it-e,i,;ii

n,i 
: ;F3g *f " 

;4t1; b i;;t,io'ifpg;,
"Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta
berjihad dengan harta dan jhnanya pada jalan Allah dan orang-
orang yang memberikan tennpat kedamaian dan pertolongan
(hepada orang-orangmuhajirin), mqehaitu satu sama lain lindung-
ryelindungi Dan (terhadap) orang-orang yang beriman, tetapi
belum berhijrah, maka tidah ada hewajiban sedihitpun atasmu
me lindungi mereha, sebelum mereha berhijrah. " (al-Anf.al: 72'1

Dari pensyari'atanhijrah ini dapat diambil dua hukum syar'i:
Pertama, wajib berhijrah dan Darul Hafri ke Darul Islarn. Al-

Qurthuby meriwayatkan pendapat Ibnul Arab, "sesungguhnya hijrah
ini wajib pada masa Rasulullah saw dan tetap wajib sampai hari
kia4at. Hijrah yang terputus dengan Fathu Mahkaft itu hanya di masa
Nabi saw saja. Karena itu, jika ada orangyng tetap tin ggal di Darut-
Harbi, berarti dia melakukan maksiat.'

TermasukDarulHarbi ialah tempatdi mana orang Muslim tidak
dapat melakukan syi'ar-s5n'ar Islam s'eperti shalat, p.taia, berjamaah,
adzan dan hukum-hukum lain yang bersifat zhahir.

Pendapat ini didasarkan kepada firman Allah :

" S e sunggu hnya orang - orang y ang diw afathan Ma laihat dalam
keadaan menganiaya dii sendiri, (hepada mereha) Malaikat
bertanya, "Dalam headaan bagaimanakah kamu ini?" Mereha
meryawab, '4dalah hnmi orang-orang yang tertindas di negui hnmi
(Mahhah)."Pare Malaihat berkata, "Buhanhah bumi AIIah luas,
sehingga kamu dapat-berhijrah di bumi itu?" Orang-orang itu
ternpatnya neraha Jaha'nnam, dan Jahannam itu seburuk-buruh
tempgt hembali. Kecltaai mereha yang lemah dari lahi-lahi atau
u).anxja ataupun anah-anak yang tidah mampu berdaya upaya dnn
ti da h menge ta hui j a lan ( untuh b erhijrah) . " (an-Nisa' : 97 -98)
Kedua, selama masih memungkinkan, sesama kaum Muslim

yajib memberikan pertolongan, sekalipun berlainan negara dan
bumi..Para iryam dan-ulam-a sepakatbahwa kaum Muslim-, apabila
mampu, wajib menyelamatkan orang-orang Muslim yang tertindas,
ditawan atau dianiaya di mana saja berada. Jika mereka tidak
melakukannya, maka mereka berdosa besar.

7 7 ) Tbfsint I Qutt huby, 5 I 350.
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Abu Bakar bin al-Arabi berkata : Jika ada diantarakaum Mus-
lim vane ditawan atau ditindas, maka mereka wajib ditolong dan
diieiam"atkan. Jika jumlah kita memadai untuk membebaskan
mereka, maka luta wajib keluaf, atau mengerahkan -seluruh harta
il;k"y;;rkit , Uita p"rtti sampai habis untuk riembebaskan mereka.78)

Sesama kaum Muslim wajib saling tolong menolong- dan
memberikan loyalitas. Tetapi pemb-erian-loyaitas, saling tolong-
menolong, atau iersaudaraan ini, tidak boleh dilakukan antara kaum
Muslim dln orang-orang non-Muslim. Secara tegas Allah menyatakan
hal ini dalam firman-Nya:

"Adapun orang - orang y ang kafir. s e b agian - m.ereka, r-ne 1/ a.d!

oetinituns dari {ebasiai ianilain. Jika harnu (hai para Muslimin)
'tidah meiahsanahai apai ang tela h diperintahhnn Allnh itu, niscayq
akan terjadi hekacauZndi muna bumi dan herusakan yang besar'"
(al-Anfal:73)
Ibnul Arabi berkata: Allah memutuskanwalnyah (perwalian )

antara orang-orang kafir d-an ora-ng-orang Mu'min..Kemudian
menjadikan it"ttg-dtang Mu'min sebagian mereka menjadi mereka
menjadi pelindurig bagisebagian yang lail, dan orang--orang kafir
sebagian mereka rieniidi pelindung bagi sebagranyang.lain- Mereka
salin"g tolong-menolong dan saling menetuhin sikap, berdasarkan
agama dan aqidah mereka masing-masing./v'- 

Tidak diraeuakan lagi bahwa pelaksanaan ajaran-ajaran Illahi
seperti ini merulakan asaidan panlk{ kemenangan kaum Muslimin
pada setiap t"*?. Sebaliknya pengabaian kaum Muslim terhadap
alaran-aJaran lnr merupakin- pangl€t kelemahan dan kekalahan
klum Mirslim yang kita saksikan sekarang ini di setiap tempat.r

78) Ahhanrul Qtrlaz, Ibnul Arab|U876.
79) rbid,u876.
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Hijrah Rasulullah saw

DA[A&\ beberapa riwayat yan g shahih disebutkan bahwa setelah
Abu Bakar ra melihat kaum Muslim sudah banyak yang berangkat
hijrah ke Madinah, ia datang kepada Rasulullah saw memintaizin
untuk berhijrah. Tetapi dijawab oleh Rasulullah saw, "Jangan
tergesa-gesa, aku ingin memperoleh izin lebih dulu (dari Allah)."
Abu Bakar bertanya, "Apakah engkau juga menginginkannya?"
Jawab Nabi saw, "Ya."Kemudian Abu Bakar ra mengguhkan keber-
angkatannya untuk menemani Rasulullah saw. Ia lalu membeli dua
ekor unta dan dipeliharanya selama empat bulan.Eo)

Selama masa ter:sebut kaum Quraisy mengetahui bahwa
Rasulullah saw telah memiliki pendukung dan sahabat dari luar
Makkah. Mereka khawatirjangan-jangan Rasulullah saw keluar dari
Makkah kemudian menghimpun kekuatan di sana dan menyerang
mereka.

Maka diadakanlah pertemuan diDarunNa&mh (rumah Qushayyi
bin Kilab, tempat kaum Quraisy memutuskan segala perkara) unfuk
membahas apa yang harus dilakukan terhadap Muhammad saw.
Akhirnya diperoleh kata sepakat untuk mengambil seorang pemuda
yang kuat dan perkasa d.ari setiap kabilah Quraisy. Kepada masing-
masing pemuda itu diberikaln sebilah pedang yang ampuh, kemudian
secara bersama-sama meqeka serenthk membunuhnya; agar Bani
Abdi Manaf tidak berani m'elancarkan serangan terhadap semua
orang Quraisy. Setelah ditentukan hari pelaksanannya, Jibril as
datang kepada Rasulullah saw memerintahkannya berhijrah dan
melarangnya tidur di tempat tidurnya pada mala- 'tu.Er)

Dalam riwayat Bukhari, Aisyah ra mengatakan: Pada suatu
harj kami duduk di rumah Abu Bakar ra, tiba-tiba ada seorang
yang berkata kepada Abu Bakar. "Rasulullah saw datang, padaha-l

80) Buhhai,41255.
81) Sirah lhnt Hisyant, l/155 dan Thahaqat llmu Sa'd,ll2l2.
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beliau tidak biasa datang kemari pada saat seperti ini. ' IGmudian
Abu Bakarbirkata, "Demi-Allah, Rasulullah saw dltang padd saat seperti
ini, tentu ada suatu kejadian penting. " Aisyah ra berkata: Kemudian
Rasulullah saw datang dan meminta izin untuk masuk. Setelah
dipersilakan oleh Abu Bakar, Rasulullah saw pun masuk ke rumah,
lalu berkata kepada Abu Bakar, "Suruhlah keluargamu ketruar
rumah." Abu Bakar menjawab, 'Wahai Rasulullah tidak ada siapa-
siapa kecuali keluargaku." Rasulullah saw menjelaskan, "Allah telah
mengizinkan aku berangkat hijrah." Tanya Abu Bakar, "Apakah aku
jadi menemani anda, ya Rasulullah ?" Jawab Nabi saw "Ya benaf,,
engkau menemani aku." Kemudian Abu Bakarberkata, 'Ya Rasulullah,
ambilah salah satu dari dua ekor untaku. " Jawab Rasulullah saw "Ya,
tapi dengan harga."- 

febih jauh Aisyah ra menceritakan: "Kemudian kami memper-
siapkan segala keperluan secepat mungkin, dan kami buatkan bekal
makanan yang kami bungkus dalam kantung terbuat dari kulit. Lalu
Asrna'binti Abi Bakar memotong ikatpinggangnya untuk mengikat
mulut kantong itu, sehingga dia mendapatkan sebutan 'pemilik dua
ikat pinggang."E2)

Kemudian Rasulullah saw menemui Ali bin Abi Thalib dan
memerintahkannya untuk menunda keberangkatannya hingga
selesai mengembalikan barang-barang titipan orang lain yang ada
pada Rasulullah saw. Pada masa itu setiap orang di Makkah yang
merasa khawatir terhadap barang miliknya yang berharga mereka
selalu menitipkannya kepada Rasulullah saw, karena meraka
mengetahui kejujuran dan kesetiaan beliau dalam menjaga barang-
barang amanat.

Sementara itu Abu Bakar memerintahkan anak lelakinya,
Abdullah supaya menyadap berita-berita yang dibicarakan orang
banyak di luac untuk disampaikan pada sore harinya kepadanya di
dalam gua. Selain Abdullah, kepada bekas budaknya bernama Amir
bin Fahirah, Abu Bakar juga memerintahkan supaya mengemba-
lakan karnbingnya di siang hari, dan pada sore harinya supaya di
giring ke gua untuk dipgeh air susunya, di samping menghapuskan
jejak. Kepada Asma', Abd Bakar menugasinya supaya membawa
makanan kepadanya setiap sore.

Ibnu Ishaq dan Imam Ahmad meriwayatkan dari Yahya bin
'Ibad bin Abdillah bin Zubair dari Asma' binti Abu Bakar ra, ia
berkata: Ketika Rasulullah saw berangkatbersama Abu Bakaq, Abu
Bakar membawa serta semua hartanya sejumlah enam atau lima
ribu dirham. Selanjutnya Asma' menceritakan : Kemudian kakekku
yang sudah buta, Abu Quhafah, datang kepada kami seraya berkata:
"Demi Allah, aku melihat Abu Bakar berangkat meninggalkan kamu

82) Thabaqat lbrut. Sa'd menyebutkan bahwa dia memotong ikat pinggangnya menjadi dua;
yang satu diikatkan ke perut kantung sedangyang satu lagi dikatkan ke mulut (tutup) kantung. Itu
sebabnya ia disebut sebagai 'brangyang memiliki dua ikat pinggang".
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dengan membawa seluruh hartanya." Aku jawab; "Tidak wahai
kakek. Dia telah meninggalkan kebaikan yang banyak untuk kami."
Lalu aku ambil beberapa batu, kemudian aku letakkan di tempat
dimana Abu Bakar menaruh uangnya, lalu aku tutupi dengan kain
kemudian aku pegang tangannya dan aku katakan kepadanya ,
"Letakkanlah tanganmu di atas uang ini." Kemudian dia meletakkan
tangannya di atasnya seraya berkata, "Tidak mengapa, jika dia telah
meniarggalkan untukmu, dan ini cukup untukmu.'' Asmal berkata,
"Deri*i Allah, sebenarnya dia tidak meninggalkan sesuatu untuk
karni; _tetapi dengan cara itu aku hanya ingin menyuruh kakek
diam.E3)

Pada m alarnhijrahNabi saw orang-orang musyrik telah menunggu
di pintu Rasulullah saw. Mereka mengintai hendak membunuhnya.
Tetapi Rasulullah saw lewat di hadapan mereka dengan selamat,
karena Allah telah mendatangkan rasa kantuk pada Ynereka.
Sementara itu Ali bin Abi Thalib dengan tenang tidur di atas tempat
tidur Rasulullah saw setelah mendapatkan jaminan dari beliau
bahwa mereka tidak akan berbuat kejahatan terhadapnya.

Maka berangkatlah Rasulullah saw bersama Abu Bakar menuju
gua Tsaur. Peristiwa ini menurut riwayat yang paling kuat terjadi
pada tanggal 2 Rabi'ul Awwal, bertepatan dengan 20 September
622 M, tiga belas tahun setelah bi'rmh. Kemudian Abu Bakar mema-
suki gua terlebih dahulu untuk melihatbarangkali di dalamnya ada
binatang buas atau ular. Di gua inilah keduanya menginap selama
tiga hari. Setiap malam Abdullah bin Abu Bakar menginap bersama
mereka, kemudian turun ke Makkahpada waktu Shubuh. Sementara
Amir bin Fahirah datang ke gua dengan kambing-kambingnya untuk
menghapuskan jejak kaki Abdullah.

Dalam pada itu, kaum musyrik-setelah mengetahui keberang-
katan Nabi saw- mencari Rasulullah saw dengan mengawasi semua
jal-ap ke arah Madinah, dan memeriksa setiap persembunyian,
bahkan sampai ke gua Tsur. Saat itu Rasulullah sa* dan Abu tjakar
mendengar langkah.langkah kaki kaum musyrik di sekitar gua,
sehingga Abu Bakar arcrcsa khawatir dan berbisik kepada Nabi
saw, "Seandainya di antararhereka ada yang melihatke arah kakinya,
niscaya mereka akan meh*hat kami," Tietapi dijawab oleh Nabi saw,
"Wahai Abu Bakar, jangan kamu kira kita hanyaberdua saja. Sesung-
guhnya Allah beserta [it"."tol

Allah menutup mata kaum musyrik sehingga tak seorangpun
melihat ke arah gua itu, dan tak seorangpun diantara mer-eka
berpikir tentang apa yang ada di dalamnya.

,;;g6tehh tidak ada lagi yang mencari, dan setelah datang Abdullah
bin Uraiqith -seorang pemandu jalan yang dibayar untuk menunjukkan

83) Sirah llmu Hisyan, ll88 dan Thtihu Mumadil Imanr Ahmad,A\8Z.
84) Muttafaq Alaih.
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ialan rahasia ke Madinah - berangkatlah keduanya menyusuri jalan
pantai dengan dipandu oleh Abdullah bin Uraiqith itu.

Pada waktu itu kaum Quraisy mengumumkan tawaran, bahwa
siapa saja yang dapat menangkap Muhammad saw dan Abu Bakar
akan dibeii hadiah sebesar harga diyat (tebusan) masing-masing
dari keduanya.

Pada suatu hari, ketika sejumlah orang dari Bani Mudjil sedang
mengadakan peretemuan, di antara mereka terdapat Suraqah bin
Ja'tsim, tiba-til'ba datang kepada mereka seorang lelalti sam6il b-erkata,
"Saya baru saja melihat beberapa bayangan hitam di pantai. Saya
yakin mereka-adalah Muhammad dan sahabatnya." Suraqah pun
mafhum bahwa mereka adalah Muhammad saw, tetapi dengan pura-
pura ia berkata, "Bukan, mereka adalah si Fulan dan si Fulan yang
sedang bepergian untuk suatu keperluan." Ia berhenti sejenak,
kemudian menunggang kudanya untuk mengejar rombongan itu,
hingga ketika telah sampai di dekat Rasulullah sawtiba-tiba kuda-
nya tersungkuq, dan dia pun jatuh terpelanting. Kemudian dia bangun
d-an mengejar kembali sbmpai mendengar bacaan Nabi saw. Berkali-
kali Abu-Bakar menoleh ke belakang, sementara Rasulullah saw
bedalan terus dengan tenang. Tetapi tiba-tiba Suraqah terhempas
lagi dari punggung kudanya dan jatuh terpelanting. Ia bangun lagi
dengan tubuh-berfumuran tanah, kemudian berteriak memanggil-
manggil minta diselamatkan.

Tatkala Rasulullah saw dan Abu Bakar menghampirinya, ia
meminta maaf dan mohon supaya Nabi saw sudi berdoa memohon-
kan ampunan untuknya, dan kepada Nabi saw ia menawarkanbekal
perjalanan. Oleh Nabi saw dijawab, "Kami tidak membutuhkan itu!
Yang kuminta supaya engkau tidak menyebarkan berita tentang
["-"i."5*"q"rr nfieiyahul a:kl h."ss)

Maka pulanglah Suraqah. Dan setiap lerteryg dengan orqng-
orang yang mencari-cari Rasulullah saw, dia selalu menyarankan
supaya kembali saja. Demikianlah kisah Suraqgh. Di-pag! hari-ia
be-rjtiang giat ingin-pembunuh Nabi saw, tetapi di sore hari berbalik
me nj adi pelindungriyqS-.

\

*;i1;

: !l*rl

85) Munafaq'Alaih, rinciannya disebutkan Bz klnri, 41255-256:
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Tiba di Quba'

SI$AI\?AINYA di Quba', Rasulullah saw disambut dengan
gembira oleh penduduknya, dan tinggal di rumah Kaltsum bin
Hidam selama beberapa hari. Di sinilah Ali bin Abi Thalib menyusul
Nabi saw, setelah mengembalikan barang-barang titipan kepada
para pemiliknya. Kemudian Rasulullah saw membangun masjid
Quba', masjid yang disebut Allah sebagai " Masjid yang didirihan atas
dasar takusa sejak hari pertamn"

Setelah itu Rasulullah saw rnelanjutkan perjalanannya ke
Madinah. Menurut al-Mas'udi,E6) Rasulullah saw memasuki Madinah
tepat pada rnalam hari tanggal 12 Rabi'ul Awwal. Disini Rasulullah
saw disambut dengan meriah dan dijemput oleh orang-orang
Anshar. Setiap orang berebutan tali untanya, karena mengharapkan
Rasulullah saw sudi tingal di rumahnya, sehingga Rasulullah saw
berpesan kepada mereka, "Biarkan saja tali unta itu karena ia ber-
jalan menurut perintah." Unta pun terus berjalan rnemasuki lorong-
lorong Madinah hingga sampai pada sebidang tanah tempat penge-
ringan kurma milik dua anak yatim dari Bani Najjar di depan rumah
Abu Ayryub al-Anshari..Kemudian Rasulullah saw bersabda, "Di sini-
lah tempatnya, insya Alla\." Lalu Abu Ayyub segera membawa
kendaraan itu ke rumahnj.a,-dan menyambut Nabi saw dengan
penuh bahagia. Kedatangai Nabi saw ini juga disambut gadis-gadis
kecil Bani Najjar seraya bersenandung:

"Kami gadis-gadis dari Bani Najjar; kami harap Muhammad
menjadi tetangga kami."
Mendengar senandung ini Rasulullah saw bertanya kepada

mereka, "Apakah kalian mencintaiku?" Jawab mereka, "Ya." Kemu-
dian Nabi saw bersabda 'Allah mengetahui bahwa hatiku mencintai
kalian."l

86) Murujudz Dzrhrb, W9.
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Di Rumah Abu Ayyub

ABU Bakar bin Abi Syaibah, Ibnu Ishaq dan Imam Ahmad bin
Hanbal meriwayatkan dari beberapa sanad dengan lafazh yang
hampi r bers amaan, bahwa Abu Aynrb ra berkata : Ketika Rasulullah
saw linggal di rumahku, beliau menempati bagian bawah rumah,
sementara aku dan Ummu Ayyub di bagian atas. Kemudian aku
katakan kepadanya, "Wahai Nabi Allah, aku tidak suka dan merasa
berat engkau berada di bawahku. Naiklah engkau ke atas dan biarlah
kami turun ke bawah." Tetapi Nabi saw menjawab, 'Wahai Abu Ayyub,
biarkan kami tinggal di bagian bawah, agar orang yang bersama
kami dan orang yang ingin berkunjung kepada kami tidak perlu
bersusuah payah."

Se lani utnya Abu Ayyub menceritakan : D emikianlah Rasulullah
saw tinggai di'6agian biivah semeniara kami tinggal di bagian atas.
Pada suatu hari, gentong kami yang berisi air pecah, maka segeralah
aku dan Ummu Ayyrb membersihkan air itu dengan selimut kami
yang satu-satunya itu, agar air itu tidak menetes ke bawah yang
dapat mengganggubeliau. Setelah itu aku turun kepadanya meminta
agar beliau sudi pin{ah ke atas, sehingga beliau bersedia ke atas.

Pada kesempatdh )ang lain Abu Ayyub menceritakan: Kami
biasa membuatkan makari malam untuk Nabi saw. Setelah siap
makanan itu, kami kirirri'kan kepada beliau. Jika sisa makanan itu
dikembalikan kepada kami maka aku dan Ummu Ayyub berebut
bekas tangan beliau, dan kami makan bersama sisa makanan itu
untuk mendapatkan berkat beliau. Pada suatu malam kami mengan-
tarkan makanan malam yang kami campuri dengan bawang merah
dan bawang putih kepada beliau, tetapi ketika makanan itu dikemba-
likan oleh Rasulullah saw kepada kami, aku tidak melihat adanya
bekas tangan yang menyentuhnya. Kemudian dengan rasa cemas
aku datang menanyakan, "Wahai Rasulullah, engkau kembalikan
makan malamrqu, tetapi aku tidak melihat adanya bekas tanganmu.
Padahal, setiap kali engkau mengembalikan sisa makanan, aku dan
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Ummu Ayyub selalu berebut pada bekas tangan-mu karena ingin
mendapat berkat. "Nabi saw menjawab, "Aku temui makanan itu
bau bawang, padahal aku senantiasa benzunajat (kepada Allah).
Tetapi untuk kahan makan sajalah." Abu Ayyub berkata: Lalu kami
memakannya. Setelah itu kami tidak pernah lagi menaruh bawang
merah atau"bawang putih pada makanan belia-u.s7)

BEBERAPA'IBRAH
Pada pemb"hr-r.n terdahulu telah kami jelaskan makna hijrah

dalam Islam. Dalam penjelasan tersebut kami kemukakan bahwa
Allah swt menjadikan kesucian agama dan aqidah di atas segala
sesuatu. Tidak ada nilai dan arti tanah air, bangsa, harta dan kehor-
matan apabila aqidah dan syi'ar-syi'ar Islam teancam kepunahan
dan kehincuran.'Karenanyd, Ail;h mewajibkan para ha'nrba-Nya
untuk mengorbankan segala sesuatu -jika diperlukan- demi memper-
tahankan aqidah dan Islam.

Sudah menjadi sunnatullah di alam semesta, bahwa kekuatan
moral yang terc-ermin pada aqidah ya4g benar dan, agama yang
lurus, merupakan pelindung bagi peradaban dan kekuatan mate-
rial. Jika suatu umat memiliki akhlak yang luhur dan berpegang
teguh dengan agamanya yang benar, niscaya kekuatan-materiallya
yang tercermin pada negara, harta dan kewibar,vaan,-akan semakin
kukuh, kuat dan tegar. Tetapi jika akhlaknya bejat dan aqidahnya
menyimpang, maka kekuatah materialny? yang tercermin pada- apa
yang telah kami sebutkan tadi tidak lama lagi pasti akan_mengalami
kehancuran. Sejarah adalah bukti tebaik bagi apa yang kami tegas-
kan ini.

Karena itu, Allah mensyari'atkan prinsip berkorban dengan
harta dan tanah airdemi mempertahankan aqidah dan agama mana-
kala diperlukan. Dengan pengbrbanan ini sebenarnya kaum Muslim
telah memelihara harta, negara dan kehidupan, kendatipun nampak
pertama kali mereka kehilangan semua itu.

Buktj yang terbai\ bagi kebenaran pernyataan ini i_alah hijrah
Rasulullah saw dari Mal*ah ke Madinah. Secara lahiriah hijrahini
mungkin nampak sebagai'iiratu kerugian bagi Rasulullah saw,
karena harus-kehilangan-negerinya. Tetapi pada hakikatnya
merupakan upaya untuk melindungi dan memeliharanya. Sebab,
.rpuyi memelihira sesuatu itu bolelijadi berupa tindakan mening-
glllian dan menjauhinya selama masa tertentg. Beberap_a tahun
Jetelah hijrahnya\ni -beikat agama Islamyang telahditerafkannya-
negeri yang "hilang" itu (Makkah) dapat direbutnya kembali dengan
p"fi,-,h *iUi*" dan-ketcuitatt yang tali dapat digoyahklan oleh oring-
orang yang pernah mengejar-ngejarnya.

87)al-Ishabah,lbnu Hajjar,V40S,SirahlbnHiryun, UT49dnTonibuMumadillnmmAlmnd
nzez.
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Kembali kepada pelajaran yang terkandung dalam kisah hijrah
Rasulullah saw. Dari liisahhijrah ini terdapatbeberapa hukum yang
sangat penting bagi setiap Muslim.

Pertama, hal yang paling menonjol dalam kisah hijreh Rasu-
lullah saw ini ialah pesanbeliau kepada Abu Bakar supaya menunda
keberangkatannya untuk menemaninya dalam perj alanan hijrah.

Dari oeristiwa ini oara ulama menvimpulkan bahwa Abu Bakar
adalah o.'"ng y"ttg pdling dicintai Risufullah saw, paling dekat
kepadanya, dan paling berhak menjadi Aft alifah sesudahnya. Kesim-
pulan inidikuatkln oleh beberapa peristiwa lainnya, seperti perintah
Rasulullah saw kepadanya untuk menggantikan beliau menjadi
imam shalat ketika beliau sakit. Juga dikuatkan oleh sabda Nabi
saw dalam hadits shahih:

. F o\., id:,raxuti' i::! {$ (i+g I : 4i
"sehiranya aku rnengambil seorang kekasih (khalil), niscayaAbu
B a k arl afr orangny a.' \tl
Kepribadian dan keistimewaan yang dikaruniakan Allah

kepada hbu Bakar memang layak untuli mendapatkan derajat dan
tingkatan tersebut. Ia adalah contoh seorang sahabat yagg jgjur
dan setia, bahkan siap mengorbankan jiwa dan segala yang dimiliki-
nya demi membela Rasulullah saw. Tidakkah kita lihat bagaimana
Abu Bakar memasuki gua Tsaur terlebih dahulu demi menyela-
matkan Rasulullah saw dari kemungkinan gangguan binatang buas
atau ular. Kita saksikan pula bagaimana Abu Bakar mengerahkan
harta, kedua anak dan ieorang penggembala kambingnya untuk
membantu Rasulullah saw dalam perjalanan panjang dan berat ini.

Demi Allah, kepribadian seperti inilah yang harus dimiliki oleh
setiap Muslim yangberiman kepada Allah dan Rasul-Nya. Karena
itu, Rasulullah saw bersabda:

. 6)';;i, Aii n(t6- $;tit a Et€, -rK C. ;4 fr 'e;{,5

Tidaklah ben)nqn salah seorang diantaramu sehingga aku lebih
dicintainya dariiTitk ayahnya,6rang tuanya dan simua orang.sel

Kedua, mungkin akan terlintas dalam benak seorang Muslim
untuk membandingkan hijrah Umar bin al-I(hattab ra [an hijrah
Nabi saw, lalu bertanya, "Mengapa Umar ra berhijrah secara terang-
terangan seraya menantang kaum musyrik tanpa rasa takut sedikit-
pun, sementara Rasulullah saut berhijrah secara sembunyi-sembu-
hyi? Apakah Umar ra lebih berani ketimbang Nabi saw?"

vFrt svrrJsr vsr

tidaklah sama dengan Rasulullah saw .

rang Muslim lainnyaJawabnya, bahwa Umar ra ataupun orang Muslim lainny
Iah sama dengan Rasulullah saw .Semua tindakannya diangga

sebagai tindakan pribadi, tidak menj adi hujjah syar'$ryah. Ia bole
p
h

88) Muslia7ll05.
89) Muttafaq Alaih.
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memilih salah satu dari beberapa cara, sarana dan gaya yang sesuai
dengan kapasitas keberanian dan keimanannya kepada Allah.

Akan halnya Rasulullah saw beliau adalah orang yang bertugas
menjelaskan syari'at. Yakni bahwa semua tindakannya yang
berkaitan dengan agama merupakan syari'atbagi kita. Itu sebabnya
maka Sunnaft Nabi saw berupa pe rkataan, pe rtuatan, sifat dan n qrir
(penetapan)nya, merupakan sumber syari'at yang kedua. Seandai-
nya Rasulullah saw melakukan seperti yang dilakukan oleh Umar
ra, niscaya orang-orang yang mengira bahwa cara dan tindakan
seperti itu adalah wajib; yakni tidak boleh mengambil sikap hati,
hati dan bersembunyi ketika keadaan bahaya. Padahal, Allah mene-
gakkan syari'at-Nya di dunia ini berdasarkan tuntutan sebab dan
ikibat. B-ahkan segala sesuatu ini pada hakikatnya terjadi dengan
sebab dan kehendak dari Allah.

Oleh karena itu, Rasulullah saw menggunakan semua sebab
dan sarana yaf;g secara rasional tepat dan seiuai dengan pekedaan
tersebut, sampai tidak ada sarana yang bisa dimanfaatkan kecuali
telah digunakan oleh Rasulullah saw. Beliau memerintahkan Ali
bin Abi Thalib supaya tidur di tempat tidurnya dengan menggunakan
selimutrya. Juga membayar seorurn€ musyrik -setelah dapat dipastikan
kej uj urannya- sebagai penunjuk j alan rahasia, bersem-bunyi di gua
selama tiga hari, dan persiapan-persiapan lainnya yang terpikirkan
oleh akal manusia. Kesemuanya ini untuk menjelaskan bahwa
keimanan kepada Allah tidak melarang pemakaian dan pemanfaatan
sebab-sebab yang memang dijadikan Allah sebagai sebab.

Rasulullah saw melakukan itu bukan karena takut akan teriang-
kap oleh kaum musyrik di tengah perjalanan. Buktinya, setelah
Rasulullah saw mengerahkan segala upaya, kemudian kaum musyrik
mencarinya sampai ke persembunyiannya di gua Tsur -hingga
apabila mereka melihat ke bawah pasti akan melihatnya- sehingga
menimbulkan rasa takut di hati Abu Bakar ra, tetapi dengan tenang
Rasulullah saw menjawab, "Wahai A-bu Bakal jangan kamu kira
bahwa kita hanya berdua saja. Sesungguhnya Allah beserta kita."
Seandainya Rasulullah s+W hanya mengandalkan kehati-hatian
(faktor amniyah) saja, pasti'itrdah timbul rasa takut di hati beliau
pada saat itu.

lbtapi karena kehati-hatian itu merupakan tugas pensyari'atan
(wazhifah tasyri'iyah) yang harus dilaksanakannya, maka -setelah
melalcsanakan tugas tersebut- hatinya kembali terikat kepada Allah
dan bergantung kepada perlindungan-Nya. Hal ini supaya kaum
Muslim mengetahuibahwa dalam segala urusan mereka tidakboleh
bergantung kecuali kepada Allah, kendatipun tetap diperintahkan
untuk melakukan usaha dan mencarailcnusal (sebab) yang diciptakan
Allah pada alam maya ini.

Diantara dalil nyata bagi apa yang kami katakan ini ialah, sikap
Nabi saw ketika dikejar oleh Suraqah yang ingin membunuhnya
dan mulai mendekatinya. Seandainya Rasulullah saw hanya
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mengandalkan usaha kehati-hatian-yang telah dilakukalnya,- p-asti
beliair sudah merasa takut ketika melihat Suraqah. lbtapi Rasulullah
saw tidak gentar sama sekali, bahka! dengan lerlang melanjutlan
bacaaan al-Qu'ran dan munajarnya kepada Allah. Karena beliau
mengetahui bahwa Allah yang memerintahkan ny a berhijra& pasti
akan melindunginya dari segala bentuk kejahatan manusia, seba-
gaimana telah ilijeiaskan-Nya di dalam Kitab-Nya yang terang.

Ketiga, tugas Ali ra menggantikan Rasulullah saw dalam
mengembalikan barang-barang titipan yang dititipkan_oleh p-ara
pemiliknya kepada Nabi saw merupakan bukti nyata bagi sikap
i<ontradilLtif yahg diambil oleh kaum musyrik. Padasatu sisi mereka
mendustak"".rnyi dan menganggapnya iebagai tukang sihir atau
penipu, tetapi pada sisi yang lain mereka tidak menemukan-orang
y""g t"bifr akaiah dan jdjur-dari Nabi saw. Ini menunjukkanbahwi
keingkafan dan penolakan mereka bukan meraguka,n'kejujuran
Nabf saw tetapi 

- 
karena kesombongan 4an keangkuhan mereka

terhadap kebeharan yang dibawanya, di samping karena takut
kehilangan kepemimpinan dan kesewenang-wenangan mereka.

feimpat, jika kita perhatikan kegiatan dan tugas yang dilaku-
kan oleh Abdullah bin Abu Bakar yang mondar-mandir antara gua
Tsur dan Makkah mencari berita dan mengikuti perkembangan,
kemudian melaporkannya kepada Nabi saw dan ayllrnya, juga tugas
yang dilakukan bleh saudara perempuannya, Asma' binti AbuBakar,
fadm mempersiapkan bekai perjaianan dan mensuplai makanan,
kita dapatkan suaiu gambaran dln sosok kepribadiin yang harus
diwujudkan oleh para pemuda Muslim yang berjuang di jalan Allah
demi merealisasit<an prinsip-prinsip Islam dan menegakkan
masyarakat Islam. Kegiatan yahgdilakukannya tidak hanya terbatas
pada ritus-ritus peribadatan, tetapi harus mengerahkan segenap
potensi dan seluruh kegiatannya untuk peduangan Islam. Itulah
ciri khas pemuda dalam kehidupan Islam dan kaum Muslim pada
setiap masa.

Perhatikanla\orang-orang yang ada di sekitar Nabi saw pada
masa da'wah danjiladwa; sebagian besar terdiri dari para pemuda
yang masih belia. MereRtidak tanggung-tanggung dalam memobi-
lisaJikan segenap potensi demi membela Islam dan menegakkan
masyarakatnya.

Kelima, apa yang dialami Suraqah dan kudanya ketika meng-
hampiri Rasulullah saw merupakanmu'jizatbagi beliau. Para imam
hadiis menyepakati kebenaran riwayat tersebut, terutama Imam
Bukhari dah Muslim. Peristiwa ini dapat dimasukkan ke dalam
daftar deretan mu'jizat Nabi saw

Keenam, diantara mu'jizat terbesar yang terjadi dalam kisah
hijrah Nabi saw Ialah keluarnya Rasulullah saw dqn rumqhnya yang
sudah dikepung oleh kaum musyrik yang hendak membunuhnya.
Ketika Nabi saw keluar, mereka semua tertidur sehingga tak seorang
pun melihatnya. Bahkan, sebagai penghinaan terhadap merekd,
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ketika keluar dan melewati mereka Rasulullah saw menaburkan
pasir ke atas kepala mereka seraya membaca firman Allah:

"Dan l{ami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang
mereka dlnding (pula), dan l{nmi tutup (mata) mereha sehingga
rnereka tidah dapat melihat." (Yassin: 9)

- MuJizat irumerupakan pengumuman Ilahi kepada kaum musyrik
pada setia,p -1n?sa, bahwa penindasan dan penyiksaan yang dialami
oleh Rasulullah saw dan para sahabatnya di teirgah peiju-ingannya
menegakkan Islam, selama masayang tidakterlalu lama, fidaliberad
bahwa Allah membiar{<an mereka, dan bahwa kemenangan semakin jauh
dari mereka. Tidak sepatutnya laum musyrik darisegenap musuh
Is-lap memb-anggakan hal itu, karena sesungguhnya perlolongan
Allah amat dekat, dan sarana-sarana kemenangan-puh kian lima
kian mendekati kenyataan.

Ketujuh, sambutan masyarakat kepada Rasulullah sad mem-
berikan gambaran kepada kita betapa besar kecintaan yang telah
merasuki hati kaum Anshar. Setiap-hati mereka keluaf di 6awah
terik matahari ke pintu gerbang k6ta Madinah menantikan keda-
tangan Rasulullah saw. Hingga apabila matahari terbenam mereki
kembali untuk menantikannya esok hari. Ketika Rasulullah saw
muncul -tumpatrlah segala mqatan rasa gembira, dan dengan
serempak mereka mengumandangkan bait-bait qashidah karena
gembira melihatkedatangan Rasulullah saw Perasaan cinta ini oleh
Rasululllah saw dibalas dengan cintayang sama; sehinggabeliaupun
memperhatikan gadis-gadis kecil Bani Najiar yang sedang berdendang
menyambut kedatangannya, seraya bertanya, "Apakatikalian men-
cintaiku? Demi Allah sesungguhnya hatiku mencintai kalian."

Semua ini menunjukkan bahwa mencintai Rasulullah saw tidak
semata-mata mengikutinya. Bahkan mencintai Rasulullah saw itu
merupakan asas dan dorongan untuk mengikutinya. Jika tidak ada
cinta-yang be-rgelora di dalam hati, niscaya iidak akan ada dorongan
untuk mengikutinya.

$4le_na itu, sesatla[ orang yang beranggapan bahwa mencintai
Rasulullah saw tidakmdrqiliki arti lain kecuali dengan mengikuti
dan meneladaninya dalam Qbramal. Mereka tidak meilyadari bihwa
seseorangtidakmungkin miu meneladani kalau tidak ida dorongan
yang akan-mendorongnya ke arah itu. Dan tidak ada dorongan ying
akan mendorong untuk mengikuti kecuali rasa cinta yang b?rg6lori
di hati yang mJmbangkitkai semangat dan perasain. bleh"sebab
itulah Rasulullah saw menjadikan ge-loranyahati dalam mencintai
dirinya sebagi ukuran iman kepaila Allah, dimana kecintaan ini
mengalahkan cinta kepada anak, orang tua dan semua manusia.
In i menunjukkan bahwa cinta kepada Rasulullah saw sejenis dengan
cinta kep-ada anak dan orang tua, yakni masing-rirasing dari
keduanya bersumber dari perasain dan hati. Jika tidak iemikianlmaka
tidak mungkin dapat dilakukan perbandingan antara keduanya.
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Kedelapan, gambaran yang kita lihat pada persinggahan
Rasulullah saw di rumah Abu Ayyub al-Anshari menunjukkan berapa
besar cinta para sahabat kepada Rasulullah saw.

Hal yang perlu kita perhatikan ialah tabanah Abu Ayyub dan
istrinya d,Jnganbekas sentuhan jari-jari Rasululiah saw pada hidangan
makanan, ketika sisa makanan itu dikembalikan oleh Rasulullah
saw kepada keduanya. Dengan demikian, tabarnth (mengharapkan
berkah) dari sisa-sisa Nabi saw adalah perkara yang digyari'atkan
dan dibenarkan oleh Nabi saw.

Bukhari dan Muslim meriwayatkan beberapa gambaran lain
daritabarntA para sahabat dengan sisa-sisa Nabi saw untuk keper-
luan pengobatan dan lain sebagainya.

Diantaranya apa yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam Kinbul-
Libas, padabab Puilnl Uban. Disebutkan bahwa Ummu Salamah, istri
Nabi saw pernah menyimpan beberapa lembar rambut Nabi saw di
dalam sebuah kotak. Jika ada salah seorang sahabatyang terserang
penyakit mata atau lainnya, Ummu Salamah mengirimkan segelas
air yang sudah dicelupi dengan beberapa lembar rambut Rasulullah
saw tersebut, kemudian mereka memi-num air tersebut dengan
mengharapkanberkahnya. ?

Muslim juga meriwatkan di dalam Kitabul-Fadha'il padabab
I{eharuman kuingat Rasulullah saw bahwa Nabi saw pernah memasuki
rumah Ummu Sulaim, kemudian tidur di tempat tidurnya pada saat
Ummu Sulaim tidak ada di rumah. Pada suatu hari Nabi saw datang
lalu tidur di atas tempat tidur Ummu Sulaim. IGmudian Ummu Sulaim
datang dan melihat Rasul saw meneteskan keringatnya, lalu Ummu
Sulaim menadahi keringatNabi saw tersebutdengan sepotong kain
di atas tempat tiduq kemudian memerasnya dan menyimpan di
dalam botol kecil. Tak lama kemudian Nabi saw bangun seraya ber-
tanya, "Apa yang sedang kamu lakukan, wahai Ummu Sulaim?"
Ummu Sulaim menjawab, "Kami mengharap berkahnya untuk anak-
anak kecil kami." Jlwab Nabi saw,"IGmu benar."*) 

-

Juga apa yang.diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim tentang
berebutny a para sahabet terhadap air bekas wudhu' Nabi saw dan
tabarnth mereka dari bebbrapa benda yang pernah digunakan oleh
Nabi saw, seperti pakaidn beliau dan bejana bekas dipakai minum
beliau.

Kita cukupkan sampai disini dulu catatan kita tentang kisah
hijrah Rasulullah saw. Selanjutnya kita bahas beberapa pekerjaan
mulia yang dilakukan oleh Nabi saw di tengah-tengah masyarbkat
baru di Madinah Munawwarah.r

90) Muslim,ll83.
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Asas Pertama:
Pembinaan l,lasiid

HlJRAll Rasulullah saw ke Yastrib,,yEng kemudian kelalc ber-
nama Madinah, merupakan langkah aunlproses terbentuknya Darul
Islam yangpertama di muka bumi saaf itu. Di samping juga meru-
pakan pernyataan berdirinya Negara Islam di bawah pimpinan
pendirinya yang pertama, Muhammad saw.- 

Karbna itupekerjaan yang pertama kali dilakukan oleh Rasu-
lullah saw ialah meletakkan asas-asaspenting bagi negara ini. Asas-
asas tersebut tercermin pada tiga pekerjaan berikut:
(l) Pembangunan masjid;
(2) Mempersaudarakan sesamakaum Muslimin secara umum dan

antarb kaum Muhajirin dengan kaum Anshar secara khusus;
dan

(3) Membuat pedanjian (dustur) yang mengatur kehidupan sesa-
ma kaum Muslimin dan menjelaskan hubungan mereka
dengan orang-i1x4o" di'luar Islam secara umum dan dengan

Kita mulai dengan rlgsalah yang pertama (pembinaan masjid).
Seperti telah karai6ebrltkan bahwa unta Rasulullah saw ber-

henti oada sebidans lahan milik dua anak vatim dari kaum Anshar.
Sebelirm kedatangin Rasulullah saw ke ltdadinah, tempat tersebut
oleh As'ad bin Zurarahsudah dijadikan sebagaiMushalla, tempat ia
bersama para sahahatuyb' melaksanakan shalat berjamaatr. IGmudianbersama para sahaha$.,ya' melaks-anakan shalat berj

kaum Yahudi

Rasulullah vrw
tanah tersebut. saw memanggil

supaya dibangun masjid di atas
remangqil kedua anak yatim itu -anakyatim itu-

berada.&bawah asuhac dag tan*surgisrwab As'lad bin'
anat, itu men-

faw&, Tanah ftu'Fami hibahhan-saja wahai' Rcululfah- lbtapr
rmtut nicnanyakan harga tanah-
mah ftu Fami hibahkan saia wal

' I ^, ..j,
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Rasulullah saw tidak bersedia menerimanya sehingga beliau mem-
bayarnya dengan harga sepuluh dinar.

Di atas tanah ini terdapat beberapa pohon Gharqad, kurma
dan beberapa kuburan orang-orang Musyrik. Kemudiah Rasulull-
ah saw memerintahka! pembongkaran kuburan dan penebangan
pohon-pohonnya. Setelah tanah itu diratakan maka dibangunlah
9e_bgah masjid yang panjangnya seratus hasta dengan lebar [urang
lebih sama. Masjid ini dibangun dengan menggunakan bahan bati
bata..Dalam pembangunan ini Rasulullah saw ikut serta mengusung
batu bata. Kiblat masjid (pu4u waktu itu) menghadapkeBaitnmaq-
dis. liang dan- alapnya terbuat dari batang dan pelepah kurmi.
Ketika Rasulullah saw ditanya tent4ng, atapnya, beliau menjawab,
"sebuah p_nda (sederhana) ieperti i.tiaa tfi"sa' terbuat dari kayu-
kayu kecil dan anyaman pelbpair. Ma5lahnya {irita dituntut agar segera
merampungkannya. "e2)'Adipun lantai riiasjid ini diuru"g, dengan
kerikil dan pasir.

Bukhari di dalam sanad-nya meriwayatkan dari Anas bin Ma-
lik ra, bahwa ketika masuk *alitu shalat Iiasulullah saw melaksan-
akan shalat di tempatpenambatan kambing, Setelah itu Rasulullah
s?w memerintahkan pembangun4n: masjid. Kemudian Rasulullah
saw..memanggil para tokoh Bani Najjar dan berkata kepada mere:
ka, "Wahai Bani Najjaa berapa harga,tanah kalian ini?.lr Mereka
menjar,v4b, ".Demi Allah, kami tidak menghendaki harganya keouali
dari Allah swt..." Selanjutnya Anas bin Malik,mengatakan,"Ditanah
itu terdapat beberapa kuburan kaum Musyrikin, puing-puing ban-
gunan tua dan beberapa pohon kurma. Kemudiair Raitihillah saw
mem-erintahkan agar kuburan tersebut dipindahkan, potron-pohon-
nya ditebang dan puing-puingnya diratakan." Anasbin Malik melan-
ju$an, "Kernudian mereka menata batang-batang kurma itu sebagai
kiblat masjid.'l Dan sambil merampungkan pembangunan masjid
bersama mereka, Rasulullah saw menguCapkan do'a:

21(i!,;-,?1t-#;'.tri,1iG1giiF- jr1,1'

"Allahuma, ya Allah! Ti(ak ada hebaihan hecuali heb:aihan Ahhirat,
maka tolonglah haum Ahskar dan Muhajirin.'9sl
M.asjid Rasulullah sai* dengan bentukny a yeng asli ini'ianpa

pe namb ahan atau pemugaran; bertahan s ampai akhil masa khi taia h
Abu Bakar. Baru pada masa"hhilafah Umarlra mengalami sedikit
perbaikan, tetapi bangunannya tetap seperti sedia kala. Kemudian

' : 91) Dinw^ayatkan olch Bukhari 4/258, Ibnu Sa'ad dalamath- ThabaiiaaT?I4,A'laitil[hlasajid
Zarhasyi, hal.2Z3 dan kitab-kiub sirah. lainnya. Tctapi di dalam riwayat Bukhdri tidak disebutlian
balrwa \abi saw membcli scpuluh dinar. Ibnu llajar'didalamFattml"Baiberkata:. Dalam riwayat
Musa bin Lqbah disebutkan'bahwa \abi saw mcinbclinya dari kedua anak-itu seiuluh dinar.hL
Waqidi menahbahkan bahwa Abu Bakar yang membayarirya.

2z^); !! t q 12 aq gt,I !,1 i S a' a d, A 5.
93\ Bukhai, lltll.
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pada masa khilafah Utsman ra terjadi banyak penambahan dan
perluasan. Dinding-dindingnya dibangun dengan batu-batu berukir
dan batu-batu yang dibakar.ea)

BEBERAPA'IBRAH
Dari apa yang disebutkan di atas terdapat beberapa pelajaran

('ibrah) penting bagi kita:

L. Urgensi Masjid dalam Masyarakat dan Negara Islam
Sesampainya di Madinah dan menetap di sana, Rasulullah saw

segera menegakkan masyarakatlslam yang kokoh dan terpaduyang
terdiri atas kaum Anshar dan Muhajirin. Sedangkan sebagai lang-
kah pertama ke arah.ini Rasulullah saw membangun masjid.

Tidaklah heran, jika masjid merupakan asas utama dan terpent-
ing bagi pembentukan masyarakat Islam. Karena masyarakat Mus-
lim tidak akan terbentuk secara kokoh dan rapi kecuali dengan adanya
komitmen terhadap sistem, aqidah dan tatanan Islam. Hal ini tidak
akan dapat ditumbuhkan kecuali melalui semangat masjid.

Di antara sistem dan prinsip Islam ialah tersebarnya ikatan
uhhuunsah dannnhabbah sesama kaum Muslimin. Tetapi tersebarnya
ikatan ini tidak akanterjadi kecuali di dalam masjid. Selama kaum
Muslimin tidak bertemu setiap hari, dan berkali-kali, di rumah-rumah
Allah swt -sampai terhapusnya perbedaan-perbedaan pangkat,
kedudukan, kekayaan serta status dan atribut sosial lainnya, maka
selama itu pula tidak akan terbentuk persatuan dan persaudaraan
sesama mereka.

Di antara sistem dan peradaban Islam yang lain ialah terse-
barnya semangat persamaan dan keadilan sesama kaum Muslimin
dalam segala ispbk kehidupan. Tetapi semangat persamaan dan
keadilan ini tidak mungkin dapat terwujudkan selama kaum Mus-
limin tidak bertemu setiap hari dalam satu shaf di hadapan Allah
swt seraya bersama-sama berdiri dengan satu tujuan yaitu semata
menghambakan diri kepada-Nya. Thnpa adanya kesamaan dalam
'ubudiah ini, betapilqn mereka rajin ruku' dan sujud kepada Allah
swt, maka nilai keadildn8ap persamaan tidak akan mampu menun-
dukkan egoisme dan keangkuhanyang ada pada masing-masing diri.

Di antara sistem Islam ialah terpadunya beraneka ragam latar
belakang kaum Muslimin dalam suatu kesatuan yang kokoh yang
diikat olehTali Allah swt yaitu Hukum dan Syari'at-Nya. Tetapi se-
lama belum berdiri masjid-masjid, tempat kaum Musliinin berkum-
pul untuk mempelajari hukum dan syari'at Allah agar dapat berpe-
gang teglrh kepadanya secara sadar di seluruh penjuru dan lapisan
masyarakat, maka selama itu pula kaum Muslimin akan tetap ter-
pecah-belah.

94) A'lanrus Sajid, hal.224-225.
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Demi mewujudkan semua nilai ini di dalam masyarakat Mus-
lim dan Negara mereka yang baru maka Rasulullah saw segera
mendirikan masjid sebelum melakukan yang lainnya.

2. Hukum Perlakuan terhadap Anak Kecil dan Anak Yatim yang
Belum Dewasa

Sebagian/zqaha dari madzhab Hanafiah menjadikan hadits
ini sebagai dalil bagi keabsahan tindakan yang diambil oleh anak-
anak yang belum dewasa (bafuh). es)Argumentasinya, bahwa Nabi
saw membeli kebun dari dua anak yatim, setelah dilakukan tawar:-
menawar. Seandainya tindakan kedua anak itu tidak sah, tentu Nabi
saw tidak akan membeli kebun tersebut.

Tetapi jumhur fuqaha' berpendapat bahwa tindakan anak-anak
yang belum mencapai usia baliqh, tidak sah. Pendapat ini didasar-
kan kepada firman Allah:

"Dan janganlah hnmu dehati harta arnkyatirn, kecuali fungan cara
yang lebih bermnnfa'at, hingga sampaiia deu:asa." (al-An'am: 152)

Mengenai Hadits "pembelian kebun" di atas, dapat dibantah
dengan dua hal:

Pertamaj Dalam riwayat Ibnu 'Uyainah disebutkanbahwa Nabi
saw telah membicarakan masalah tersebut dengan paman kedua
anak yatim itu. Jadi, Rasulullah saw membeli kebun kedua anak
yatim itu dengan perantaraan sang.paman yang menjadi penang-
gung jawab kedua anak tersebut.es) Dengan demikian, pendapat
Hanafiah tidak dapat diterima.

Kedua: Bahwa Nabi saw memiliki walayah (perwalian/otori-
tas) khusus dalam urusan seperti ini. Nabi saw membeli tanah dari
kedua anak yatim tersebut selaku wali umum bagi semua kaum
Muslimin, bukan selaku individu di dalam masyarakat Muslimin.

3. Pembolehan Memindahkan Kuburan Usang dan Meniadikannya
sebagai Masiid.

Mengomentari hadits ini, Imam Nawawi mengatakan,"Hadits
ini menunjukkan bahwa'rr.rqmindahkan kuburan usang adalah boleh.
Jika tanah yang bercampuY"dengan darah dan daging mayat telah
dibersihkan maka diboleh'kan shalat di atas tanah tersebut, atau
menjadikannya sebagai masjid. Hadits ini juga menunjukkan bah-
wa tanah kuburan vang sudah usang boleh dijual dan tetap menja-
di harta pemiliknyi, sJrta merupakin harta warisan bagi iara ahli
warisnyi selama-belum diwaqifkan" eT) Para ulama' S-irih mene-
gaskan bahwa kuburan yang ada di kebun tersebut adalah kuburan
lama yang sudah usang, sehingga tidak mungkin masih ada darah
dan nanah mayatyang tertinggal. Sekalipun demikian, tetap diper-
intahkan agar digali dan dibersihkan semua sisa-sisa yang ada.

95) A'lamus Sajid, hal.223.
96\ Fathul Bai,8ll75.
971 A' lanws Sajid, hal. 237.
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Saya berkata: Dibolehkannya memindahkan kuburan usang
dan meniadikannya sebagai mqsii{, ialahjika tanah tersebut tidak
berstatus sebagai-tanah waqaf. Jika tanah terssebut berstatus se-

bagai tanah waqaf maka tidak boleh diubah peruntukannya kepa-
da selain dari bunyi waqaf tersebut

4. Hukum Memugar Masiid, Menghiasi dan Mengukir Dindingnya
Pemugaran yang dimaksudkan ialah membangun masjid

dengan tembok batu bata untuk menambah kekuatan'bangunan
atap dan tiang-tiangnya. Sedangkan yang dimaksud-denga! meng-
hia-si dan mengukirlalah menambah bangunan asal dengan berane-
ka ragam hiasan.

Semua ulama' membolehkan bahkan menganjurkan pemuga-
ran masjid berdasarkan kepada apa yang dilakukan lJmar ra dan
Utsman ra yang telah membangun ufalg masjld- Nabi -s.aw. Ken-
datipun peibuaian itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah saw,
tetaii jula tidak menunjukkan kepada pemahaman sebaliknya;rlkni
pelarinean pemugaran. Sebab masalah pemugaran ini tidak ber-
kaitan d"engin sifit yang akan merusak hikmah disyarifatkannya
pembangunan masjid, bahkan pemugaran itu sendiri akan men-
ingkatkan pemeliharaan terhadap syiar-syiar Allah swt. Para ula-
mi'luga menguatkan pendapat ini dengan mendasarkan pada fir-
man Allah swt:

"Hanyalah yang memahmurhan masjid-masjid Allnh .swt ialah
orang-orang yang beriman kepada Allah wt dan Hai lkmudi-
an....." (at:laubah: 18)

Pemakmuran ini di antaranya dengan jalan pemugaran dan
pemeliharaan bangunannya.

"Berkaitan dengan masalah ukiran dan hiasan (seperti mem-
buat ornamen, relief, menulisi ataupun menggantungkan hiasan
pada dinding) masjid, para ulama' umumnya memakruhkannya.
Bahkan sebagian ulama' ada yang mengharamkannya. Namun
demikian baikpara.ulama' yang memakruhkan maupun yang meng-
haramkannya, sem'ua..sepakat mengharamkan- penggunaan harta
waqaf untui< kepeiluah$repghiasi dan mengukir masjid-. Sedagg-
karrjika uang yang dipakai untuk menghias dan mengukir itu be-
rasa-l dari pembangunan masjid itu sendiri, ternyata- hal inipun
masih diperselisihkan. az-Zarkasyi menyebutkan p_endapat Imam
al-Baghawi yang mengatakan, "Tidak boleh mengukir masjid de-n-
gan rnemakai harta waqaf. Bila ada orangyangmelakukannya maka
dia harus dituntut untuk membayar ganti rugi. Andai ia melaku-
kannya dengan hartanya sendiri maka hal itu dimakruhkan kare-
na mengganggu kekhusyu'an orang-orang yang shalat."eE)

98) Pcndapat ini adalah pcndapat fuqaha' Syafi'iah. Para fuqaha' I lanafiah dan lainnya mcm--
bt-rlchkannya bila dipcrlukan.
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Perbedaan antara pemugaran secara umum dan pengukiran
atau penghiasan secara khusus, cukup jelas.

Masalah pemugaran, seperti telah kami sebutkan, tidak ber-
kaitan dengan sifat atau tujuan yang dapat merusak hikmah
pensyari'atan pembangunan masjid, sebab dapat merusak kekhu-
syu'an orang-orang yang shalat, atau mengingatkan orang kepada
bentuk-bentuk kemegahan kehidupan duniawi. Padahal tujuan
memasuki masjid, diantaranya, ialah ingin menjauhkan pikiran dari
segala bentuk ketertambatan pada kemegahan dan perhiasan duniawi.

Inilah yang diperintahkan oleh Umar ra ketika dia memerintah-
kan pembangunan masjid. Katanya. "Lindungilah orang-orang dari tam-
pias hujan. Janganlah kamu mewarnai (dinding masjid) dengan war-
na meiah ataukuning sehigrgga dapat menimbulkan fitnah."ee)

Para ulama' berselisih pendapat tentang penulisan ayat-ayat al-
Qur'an pada bagian kiblat masjid, apakah termasuk ukiran yang dila-
rang atau tidak. Berkata az-Zarkasyt di dalam kitabnya A'lamulMasajid:

"Makruh menulis ayat-ayat al-Qur'an atau yang lainnya pada
bagian kiblat masjid, sebagaimana pendapat Imam Malik. Sebagi-
an ulama'membolehkannya dan sebagian yang lain tidak menga-
nggapnya sebagai kesalahan. Pendapat mereka ini didasarkan ke-
pada apa yang dilakukan oleh Utsman raterhadap masjid Nabi saw
yang d-alim hal ini tak seorang pun yang mengingkarinya."r0o)

Dari penjelasan di atas nyatalah kesalahan orang-orang sekarang
yang memakmurkan masjid dengan jalan mengukir dan menghias-
inya dengan beraneka ragam seni ukir dan lukis yang mencermin-
kan kemegahan, sehingga setiap orang yang memasuki masjid tidak
lagi dapat merasakan arti 'ubudiah dan merendahkan diri di hada-
pan Allah swt. Bahwa apayang dirasakannya hanyalah kebanggaan-erhadap kemajuan senibangunan dan seni lukis (kaligrafi).

Sebagai akibat terburuk dari permainan syetan terhadap kaum
Muslimin ini, bahwa kaum fakir miskin tidak lagi dapat menemu-
kan tempat untuk mehjauhkan diri dari segala bentuk tawaran ke-
megahan duniawi. Dulu masjid menjadi tempat "menyejukkan" hati
orans-orans fakir miskih'.ilen menseluarkan mereka dari suasanaorang-orang fakir miskih'.{qn mengeluarkan mereka dari suasana
kemeeahan dunia menuiu liepada keutamaan akhirat. Tetapi seka-kemegahan dunia menujuliepada keutamaan akhirat. Tetapi seka-
ranE. di dalam masiid ouri mereka disodori kemeeahan duniawirutrg,?i dalam masjid iui''rirereka disodori kemegahan duniawi
yang tidak pernah mereka nikmati dan rasakan.

Betapa buruk kondisi kaum Muslimin yang telah meninggal-
kan hakikat Islam dan memperhatikan bentuk-bentuk lahiriah yang
palsu yang penuh dengan dorongan hawa nafsu dan syahwat.r

99) A' lanuts Sajid, hal. 337.
100) rbid.
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,Asas Kedua:
Ukhuwah Sesama Kaum Muslimin

Kej!,tu DIAN Rasulullah saw memPersaudarakan Para sahabat'

"y" 
dari-liritii tVtutr";irin dan Anshar atas dasar kebenaran dan

rasa Dersamaa.t. nahi'"r -.i"iu dipersaudarakan untuk saling me-
wariii sepeninggal mereka, sehingga Pgngaruh Ukhuwwah Is'
tamiyah teUitt t<t]it dan membekas diripada pengaruh ikatan darah
(ke I uarga/kekerabatan).

Raiulullah saw mempersaudarakan Ja'far bin {bi Thalib den--

n"r, tvtt 
t"ai Ui" f.Uut , lHimzah bin Abdul Mutthalib dengan Zaid

Eitt g".it 
"h, 

Abu Bakar ash-Shiddiq dengan Kharijah bin Zuhai$
Umar bin Klattab dengan 'Utbah bin fUalik, Abdul Rahman bin
R.tf a"ttg"n Sa'd bin Ribi'...dan seterusnya.'.tor)

seliniutnva Rasulullah saw mengikat persaudaraan antar para
sahabat ini dengan suatu kerangka umum berypa ukhuwwah dan
muwalah (penyeiahan loyalitas),-seperti yang akan kita lihat. -

Ukhuwwah ini jugadidasarkan pada prinsip-prinsip material,
diantaranya ialah ditJtapkannya prinsip salin-g mewarisi sesama
mereka. Ikatan-ikatan persaudaraan ini tetap didahulukan daripa-
da hak-hak kekeluargii-q-:ampai terjadi perang Badar Kubra, keti-
ka diturunkan firmai e{ah"s*t:

"...Dan orang-orang yang mgmpunyai hubunggn !,erqba;t itu sebagi-
annya lebii berhah- teriladnp- sesamanya ( dgripaal- rynS \tlgn
heribat) di dalam Kitab AIIah sw1 Sesun_gguhnya Allah stt Maha
Mengeiahui segala sesuatu." (al-Anfal: 75)

Ayat ini menghapuskan hukum yang-berlaku sebelumnya seh-
ingga i.t g"tt turlnnya ayat ini terhapuslah pengaruh ul<huwwah
tsiinivatidalam hai waris-mewarisi. Setelah itu, setiap orang
kembaii kepada nasab kerabatnya masing-inasing. Dan, abadilah
persaudarabn sesama kaum Muslimin.

lOtl lit utt Sirah lbnu Hisyam,11504 'JanThabaqan lbni Sa'ad'312'
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Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas ra, ia berkata: Ketika
kaum Muhajirin datang ke Madinah, seorang Muhaiir mewarisi
seo-rang Anshar tgnpa adanya hubungan keluirga, kaiena ukhuw-
y3h.y?"g-telah dijalin oleh-Nabi sawl Ketika tu'run ayat (artinya):
'jBagt tiap harta_peninggalan dari hafia yang ditinggathaniuu bapan-aan
karib herabat, I{ami jadihan peutaris -pewarisnya...r'r02) terhapuilah hu-
kum tersebut. Dengan demikian, Serakhiriah masa berlakunya hu-
kum waris-mewarisi berdasarkan ikatan ukhuwwah tersebul.rB)

BEBERAPA'IBRAH
Itulah asas kedua yang dibangunlRasulullah saw untuk mene-

gal*3q masyarakat dan Negara Islam. Urgensi asas ini akan tam-
pak dalam beberapa aspek Serikut:

Pertama: Negara manapun tidak akan berdiri dan teeak tanpa
adanya kesatuan dan dukungln ummabrva. sedangkan kesltuan din
dukungan tidak akan lahir tanpa adanya saling beisaudara dan men
cintai. setiap Jama'ah yang tidak disaiukan oleh ikatan kasih sayang
dan persaudaraan yang sebenarnya, tidak akan mungkin dapat berl
satu p.adg suatu prinsip. Selama-persatuan yang se6enarnya tidak
terwujudkan dalam suatu ummat atau Jama'ah mlka selama'itu pula
tidak akan mungkin terbentuk sebuah negara.

.tlgpi pgrsaudaraa-n juga harus didahului oleh aqidah yang
menjadi ideologi dan faktor pemersatu. Persaudaraan intarddui
glangyang saling berbeda -agidah dan pemikiran adalah mimpi dan
khurafat, apalagi jika aqidah atau pemikiran tersebut akan'mela-
hirkan perilaku tertentu dalam kehidupan nyata.

Oleh sebab itu, Ras-ulullah saw menjadikan aqidah Islamiyah
yang bersumber.dari Allah swt sebagai-asas persiudaraan Jangmengfimpun ha-ti para sahabatnya, dan menemfatkan semua rfanul
sia dalam satu baris_an 'ubudiah hanya kepad'a-Nya tanpa perbe-
daan apapun kecuali ketaqwaan dari amal shalili. Xanina, tiaak
mungkin persaudaraan, s-aling tolong menolong dan saling men-
guta-mal€n, dapat berkembang diantara orang-orang yang dipecah-
belah oleh aqid-ah g"tt pemikiian yang beranEka ra{im, }"ttg mas-
ing-masing senantiasa niefrrpgrturutkan egoisme din hawa nafsu-
nya sendiri. \

Kedua: Sosok masyarakat -masyarakat manapun- akan ber-
beda darilcumpulan manusia yang bercerai berai dingan satu hal,
yaitu tegaknya prinsip-saling tolong menolong dan mei'dukung ses-
ama anggota masyarakat tersebut dalam seeala aspek kehidupan-
nya. Jika prinsip saling tolong-menolong dan mendirkung ini ailatc-
sanakan sesuS.iprinsip keadilan d-an-persamaan maka itul;h masya-
rakat yang adil dan sejahtera. Sebaliknya, andaikata prinsip ini di-

102) an-Nisa': 33.
i0ai dffir',"ik"; oteh Bulhari datamKitatutThfsia Slt78.

176 Fiqhus Sirah: Dirasat Minhajiah 'Ilmiyah



laksanakan secara zalim dan tidak benar maka itulah masyarakat
yang zalim dan menyimPang'

Jika suatu -asy"tak"t yang sejahtera h?ty? bisa diwujudkan
berdasarkan prinsip keadilah dalam memanfaatkan sarana-sarana
["ttia"p"", la'lu fakfor apakah yang dapat menjamin penerapan kea-
dilan ini secara baik?

Sesunssuhnva iaminan alamiah bagi terlaksananya keadilan
tersebut haiialah teidapat pada persaudaran dan kasih sayang yang
ilb.t urtrya." Setelah ifu biru menyusul jaminan kekuasaan dan
undang-undang.

nitapapun keinginan suatu pemerintahan untuk melaksana-
kan prinsip-prinsip lieadilan di ahtara lva-rganya-, namun keingi-
ttun it t tidik akan terlaksana selama tidak didasarkan pada prinsip
saling bersaudara dan mencintai sesama mereka. Bahkan prinsip-
nrinsfp keadilan itu, tanpa persaudaraan dan kasih sayang, hanya
'akan meniadi sumber k6beircian dan kedengkian sesamd anggota
masyarakat tersebut.

Karena itulah Rasulullah saw menjadikan persaudaraan ant-
ara Muhaiirin dan Anshar sebagai asas 

-bagi 
prinsip-prinsip-keadi-

lan sosiaiyang paling baik di iiunia. Prinsii-prinsip keadilan ini
kemudian 

"Uet[":mU" tig dan mengikat menj adi- hukum-hukum dan
undang-undang syarirat yang t t"p. Tetapi kesemua hukum dan
undan!-undanf syari' at i ;i teibenttik berdasarkan pada "b-a sis " Pe{-
tama viitu ukhiwrvah Islamiyah. Seandainya ukhuwwah Islamiyah
vane Lsune ini tidak ada maka dapat dipastikan bahwa prinsip-
"prin'sip"kea'ililan itu tidak akan memiliki peng-aruhyang positif dan
iphkalif dalam menegakkan masyarakat Islam dan mendukung
eksistensinya.

Ketisi: Nilai yang Menyertai Syi'a-r Persaudaraan: Persau-
daraan vine diteeai.kai Rasuiullah saw di antara para sahabatnya
bukan slkadar syl'ar yang diucapkan, tetapi merupakan kenyataan
vane terlihat dalim r6alitis kehiiiupan dan menyangkut segala ben-
iukTrubungan yang berlangsung antara Muhajirin dan Anshar.

Karena itu Rasulullah saw menjadikanukhuuntah ini sebagai
tanggungiawab yang h'atus dilaksanakan secara bersama. D-a1t{tB-
n.tn"E'l"*ib ini telah?ilaksanakan oleh mereka dengan sebaik-baikn-

iu. S"b"e"i contohnya, bukuplah kami sebutkan apa yang--dilaku-
tan oleh-Sa'd bin Ra-bit yans dipersaudarakan oleh Rasulullah saw
denean Abdul Rahman bi; Airf untuk mengambil separuh dari
kekiyaan yang dimilikinya bahkan salahseora$ dap istrinya. QiF"p
persiudaiaari seperri irii tidak hanya dilakukan dan ditunjqklran
bleh Sa'd bin Rabi', tetapi dilakukln oleh semua sahabat dalam
melakukan hubunsan dan solidaritas sesama mereka, khususnya
setelah hijrah danietelah dipersaudarakan oleh Rasulullah saw

Karena itu pula Atlah swt menjadikan hak waris berdasarkan
ikatan ukhuwwah ini, tanpa ikatan keluarga dan kerabat. Diantara
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hikmah pensyari'atan ini ialah untuk menampakkan ukhuwwah Is-
lamiyah gepaga.i hakikat ypng dirasakan secara nyata. Juga supaya
diketahui dan disadari bahwa ikatan-persaudaraan dan [asih say-
3ng_sesama Muslim bukan sekadar slbgan yang diucapkan, tetaii
lebih.dari itu merupakan suatu kewajibln yang-memiliki berbagli
konsekuensi sosial.

Menyangkut hikmah dihapuskannya hak waris berdasarkan
ukhuwwatr ini, ternyata sistem p-embagian warisan yang pada
akhirnya ditetapkan pun tidak jauh berdeda. Sebab, siiterri iem-
bagian warisan yqng secara final ditetapkan juga didasarkan pada
hukum ukhuwwah Islamiyah, yakni orang y-ang berlainan agama
tidak boleh saling mewarisi.

Selama masa pertama hijrah masing-masing dari kaum Mu-
hajirin dan kaum Anshar haruimenghadali tanggingiawab khusus
Qg.qpe saling- tolong menolong dan saling memberi ferlin$ungan
disebabkan o,leh perpindahan kaum Muliajirin ke Madinah m?n-
inggalkan keluarga, rumah, dan harta kekayaan mereka di Mak-
kah. Untuk menjamin terlaksananya tanggungiawab inilah maka
Rasulullah saw hempersaudarakin katiri nniha3irin dan kaum
Ansh-ar- dengan konsekuensi atau tuntutan tangguirgiawabnya ad,
alah bahwa ukhuwwah tersebut harus lebih kuaifen!"aruhny" auri-
pada jalinan kerabat.

Setelah kaum Muhaiirin menetap di Madinah dan semansat
Islam me-njad1 detak jantuirg dan denyit nadi kehidupan masyarafat
baru, maka tibalah saatnya untuk mencabut sistem liubungair kaum
Muhajirin dan Anshar yang selama ini diberlakukan. Sebab, di bawah
nau-ngan ukhuwwah Islamiyah dengan berbagai tanggungiawab yang
telah mereka- hayati, sirnalah gega-la kekha*atiran -atan timUtitnya
perpecahan dilalangan mereka. Thk perlu dikhawatirkan lagi jika
hulrlrgan kerabat sesama kaum Muhajlrin kembali diakui pengaruh-
nya di samping ikatan Islam dan ukhuwwah Islamiyah.

Di samping itu, sesungguhnya sebelum mempersaudarakan
antara Muhajirin dan Anshar ini, Rasulullah saw telah memper-
saudarakan antar-s€sama kaum Muhajirin di Makkah. Ibnu Abdil
Barr berkata,"Persaudaiaa4 ini diadalian dua kali: pertama antar-
sesama kaum Muhajirin sec.dra'khusus di Makkah, kedua antar kaum
Muhajirin dan kaum Anshir di Madinah."r0a)

Hal ini menegaskan kepada kita bahwa asas ukhuwwah ialah
ikatan Islam. Ilanya saja setelah hijrah perlu diperbaharui dan dite-
gaskan kembali karena tuntutan situasi dan pertemuan kaum Mu-
hajirin dan Anshar di satu negara (Madinah). Persaudaraan ini tidak
berbeda dari ukhuwwah yang didasarkan pada ikatan Islam dan
kes-atuan azqidah. Bahkan merupakan penegasan secara aplikatif
terhadapnya.r

l:'
l(X) Lihat Farlrul Bai,7ll9l.
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Asas Kdtiga:
Perianiian antara Kaum Muslimin
dengan Orang-orang di Luar lslam 

-

Ibnu Ishaq menyebutk-an -perjanjian ini tanpa isnad. Sementa-
ra Ibnu rttuitrd*utr inenyebutl<annyi dengatr mencantumk4n l?n-
n--;;;.'T"t"h ;;;;"r-ituf q" keg a{i kqi-a.h.mad b in Ju nab Abul
W"iih, telah menceri.takan kepada \q"!- Isa- bin-Yunus, telah men-

ASi\S ini merupakan pekerjaan terpenting yang dilakukan Nabi
s a* setiubungan d-engan- nilai perundang-undangan bagi -ne.gara
6"r" diMuaiiutt. Ibriu Hisyam meriwayatkan bahwa tidak lama
r"i.ifi Nabi saw tinggal di Madinah, semua orang Arab dari pen-

a;4il Uadinah m"tiJlrk Islam. Seluruh kaum Anshar telah me-

*"i"t Islam kecuali beberapa brang kabilah dari kaum Aus. Ke-

;;dil" Nibi saw menulis sibuah Piagam Perjanjian antara kaum
Muhajirin dan kaum Anshar dengan kaum Yahudi. Dalam. Pprjan-
ii* iti diteeaskan secara eamblang mengenai penetapan kebebasan
"b"r"n"*u din hak pemililian harta benda mereka, serta syarat-syar-
at hln yang saling mengikat kedua belah pihak.

."ritukuo kepada hanii'I{etsir-bin Abdullah bin Amer al-Mazni dari
ayahny'g- d3'i. 

.t<.at gt<"y3,-\ atr*tuOi:: \1lt:\,Yy#:*l': ff T::T
"1tt-Jttr,t"trajirin 

dan Aiihur." Kemudian Ibnu Kh4itsamah m-enle;

b;tk; r.p".ti yang disebutkan oleh Ibnu lt!"q.]ot) l*uP Ahmad
nt*n.U"*un.ty" di dalam Musnad-nya dari Suraij ia berkata telah
*irt"iii"t un ft"pudu kami Ibad dari Ha1al dari Amer. bin Syu'aib
dari ayahnya dari kakeknya bahwq Nabi saw menulis sebuah perj*;
jian intara kaum Muhajirin dan kaum Anshar... dan seterusnya.ruo)

Disini kami tidak akan menvebutkan seluruh naskah perjan-
jian yang sangat panjang itu, tetapi kami kutipkan saja beberapa

105) Lihat: 'IJlwnut'Atsat,Ibnu Sayyidin Nas, t/198'
rcA\ Lrhat: Musnd Ahmad, 2l I lO.
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bagian dari naskah perjanjian sebagaimana tertera dalam naskah
perjanjian Rasulullah saw. Isi Piagam Perjanjian itu ialah:

I ) Kaum Muslimin, baik yang berasal dari Quraisy, dari Madi-
nah maupun dari kabilah lain yang bergabung dengan berjua-
ng bersama-sama; semuanya itu adalah satu ummat.

2) Semua kaum Mu'minin, dari kabilah mana saja, harus mem-
bayar diyat (denda) orang yang terbunuh diantara mereka dan
menebus tawanan mereka sendiri dengan cara yang baik dan
adil antar sesama kaum Mu'minin.

3) Kaum Mu'minin tidak boleh membiarkan siapa saja di antara
mereka yang tidak mampu membayar hutang atau denda; teta-
pi mereka harus menolongnya untuk membayar hutang atau
denda tersebut.

4) Kaum Mu'minin yang bertaqwa akan bertindak terhadap orzrng
dari keluarganya sendiri yang berbuat kezaliman, kejahatan,
permusuhan atau peiusakan. Terhadap perbuatan semacam
itu semua kaum Mu'minin akan mengambil tindakan bersa-
ma, sekalipun yang berbuat kejahatan itu anak salah seorang
dari mereka sendiri.

5) Seorang Mu'min tidak boleh membunuh orang Mu'min lain-
nya lantaran ia membunuh seorang kafir. Seorang Mu'min
tidak boleh membantu orang kafir untuk melawan Mu'min
lainnya.

6) Jaminan Allah swt adalah satu; Dia melindungi orang-orang
yang lemah atas orang-orang yang kuat. Orang Mu'min saling
tolong menolong sesama mereka dalam menghadapi gangguan
orang lain.

7) Setiap Mu'min yang telah mengakui berlakunya perjanjian se-
bagaimana termaktub di dalam naskah, jika ia benar-benar
beriman kepada Allah swt dan Hari Akhir niscaya ia tidak akan
memberikan pertolongan dan perlindungan kepada orang yang
berbuat kejahardir..rABabila ia menolong dan melindungi orang
yang bertuat kejaha'tah'r+aka ia terkena laknat dan murka Allah
swt pada Hari Kiamat

8) Di saat menghadapi peperangan, orang-orang Yahudi turut
rnemikul biaya bersama-sama kaum Muslimin.

9) Orang-orang Yahudi dari Bani Auf dipandang sebagai bagian
dari kaum Mu'minin. Orang-orang Yahudi tetap pada agama
mereka dan kaum Muslimin pun tetap pada agamanya sendi
ri, kecuali orang yang berbuat kezaliman dan kejahatan maka
sesungguhnya dia telah membinasakan diri dan keluarganya
sendiri.

l0) Orang-orang Yahudi harus memikul biayanya sendiri dan kaum
Musliminpun harus memikul biayanya sendiri dalam melak-
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sanakan kewajiban memberikan pertolongan secara timbal
L;iif ai"* *tt"*u" pihak lain yang memerangi salah satu

pihak yang terikat dalam perjanjian itu'

1l) Jika diantara orang-ora-ng-yang terikat perjanjian ini terjadi
pertentangan atau perselisihan yang dikhawatirkan, afi an men-

ililil;"kilr"ki" maka peikarlnya dikembalikan kepada

ettutt t*t dan Muhammad Rasulullah'

12) Setiap orang dijamin keselamatannya untuk meninggalkan
atau t'etap tiriggai di Madinah, kecuali brang yang berbuat keza-

liman dan kejahatan.

13) Sesungguhnya Allah swtlah yang akan melindungi pihak yang

berbuif kebajikan dan taqwa.

BEBERAPA'IBRAH
Perjanjian tersebut di atas- mengandung beberapa pelajaran

pentin; b Jtt "ii"" d."g"" hukum--hukum-pemerintahan bagi
masyarakat Islam.

1. Perjanjian tersebut dalam istilah modern lebih tepat disebut

s eb a[ai' "-ii'iii' tU ia"n g-u ndan g D as ar). JSu 
.p 

*Ft]j ian ini dian g-

pao Jebasai pengumuman suatu dustur maka ia telah memuat se-

ilriu **'.luli V*g dibahas oleh dustur modern manapunyang pe-
i;t kt;g*ir iroit iul"an negara baik menyangkut masalah dalam

ataupun luar negeri.
' Dusturu*n- dibuat oleh Rasulullah saw berdasarka! -wahyu

A[ah-J di" dlt"tir oleh para sahabatnya kemudian dijadikan se-

bagai "Undang- undang Ds"{" yang disepakati oleh kaum mus-

ffii" d"tt tetitrge;V;(V"ttudi), mJrupalian bukti ny.ata bahwa
;;;;;"[;t iii"'i" :i"ial a*al pertumbuhannv?- tegak berdasar-

i;;';;;;*"au"e-""dangan ylng tempurna' Juga menjadi bul<ti

i;il; N;#;l;6ti -t"j.i awal-Serdirinva- telah ditopang. oleh

;loGilF;;d;t-"tti"ttgun dan manijemen vang diperlukan
setiap negara manaPun.

peraigkat ini merupakan aqq yang diperlukan bagi pelaksan-

""n 
tr"lu*:tr-uku* syari:iq Istam dalah kehidupan masyarakat. Sebab,

H"l;-h"kum syari'at t ir"but secara -umum didasarkan P3da. kon-

i"p tir"tr"" ummat Islin dan masalah-mas4+ strukh=al lainnya

ffi;-ilk"ff J"ntu*yu. Negara. tempat nel$sa.naan hukum dan

;Ji';il;h* tia"k-ak* t t*ti5udk* manakala siste_m perundang-

;J;l* 
'*9 

dibn"t oleh Rasulullah saw tersebut tidak ada.

Dari sini tertolaklah tuduhan orang-orang yang mengatakan
bahwa Islam hanya mengatur hubungan manusia dengan Rabb-

"V" 
l"ia tti"t 

-mengatur 
urusan-negari dan sistem perundSng-un-

d'""*ui,.'f"auhan iii sengaja dilontarkan oleh para qru_suh Islam
i;?;"f-;"ie[ t oto"ial u'nrirk membatasi gerak langkah Islam agar

tidak tagi berperan aktif dalam masyarakat. Guna mencapai sasa-

.* i"i, "b*i hltilu fidak ada cara iain, kecuali menjadikan Islam
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seb-agai ritual- peribadatan semata tanpa negara dan perundang-
undangan. Bahkan kalaupgn dipahami-sebagli agama dan nega.a
maka harus dirusa-k dan diputir balik sedemikiin rupa sehingga
tidak,laik untuk itu.

Tetapi tipu daya ini tidak lama kemudian terpatahkan dan ter-
bongkar kedoknya, sehingg4 semua kebusukan yang terkandung
didalamnya telah diketahui oleh semua orang. Bahkan iekadar mem--
permasalahkannya pun sudah dianggap sebagai omong kosong.

,Sekalipun demikian, dalam menganalisis pasal-pasal perjan-
jian Madinah ini, kami harus mengatakaibahwa titatririn masyarakat
Islam itu sendiri termuat dalam lierangka struktural negara. Iiukum-
hukum-syari'at setelah itu tidak diturunkan kecuali dilam kerang-
ka struktur sosial yang saling menyempurnakan dari segala asp6-
l.ryu.- Dalam hal ini, bielum iagi jilia bigian-bagian dari"nilai liu-
kum-hukum syari'at itu dihimpun secarJ terpadu yang akan mem-
bentuk suatu sistem yang utuh bagi struktui peruhdang-uddangan
dan manajemen yang agung.

- 2-. Perjanjian tersebut menunjukkan keadilan perilaku Nabi saw
terhadap orang-orang Yahudi. Pbrjanjian damai-yang adil antara
kaum muslimin dengan Yahudi ini semestinya membuahkan hasil
yang konkret s.eandainya tidak dirusak oleh tabiat kaum Yahudi yang
suka menipu d.an berkhianat. Perjanjian ini tidak berlangsung limd
karena seling beberapa lama kemudian kaum Yahudi tirr*i tiauti
senang terhadap isi perjanjian yang telah disepakati tersebut. Mere-
ka melanggar perj-aljian dengan beragam penipuan dan pengkhiana-
tan;yang-insya Allah akan kami jelaskan,secara rinci pada k-esempa-
tan lain. De-ngan demikian, tidak ada pilihan lain bigi kaurn mus-
limin kecuali harus mengembalikan perjanjian itu kepada mereka.

3. Perjanjian tersebut menunjukkan kepada beberapa hukum
yang sangat penting dalam syari'at Islam, diantaranya :-

Pertama: Pasal pertama menunjukkan bahwa Islam adalah satu-
satunya faktor yang dapat menghimpun kesatuan kaum muslimin
dan_menjadik-an mereka satu Ummat-. Semua perbedaaan akan sir-
lq di .dalam kerangka kesatuaq_ y-ang integral ini. Hal ini tampak
jelas dalam pernyataan'R€qulullih stw:

:ft-s q, @,'e& i6; ly t + jqt g j irthAi
* .y €1i9i 

t, 
irfa srrrLtJ

"I{nu.m Muslimin baih yang berasal dari Quraisy, dari Madinah
mnupun dari kabilah lain yang bergabung dan berjuang bersamn-
sa?7ur; sernuartya itu adalah saht u.mmat."
Ini- merupakan asas pertama yang harus diwujudkan untuk

menegakkan masyarakat Islam yang kokoh dan kuat.
'Kedua: Pasal kedua dan ketiga menunjukkan bahwa di antara
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ciri khas terpenting dari masyarakat Islam ialah, tumbuhnya- nilai
solidaritas se1ta jiwJsenasib dan sepenanggungan antar*aum muslimin.
Setiap orang b-ertanggungjawab-kepada yang lainnya baik dalam
urusah dunii ataupun-ikhiiat. Bahkan semua hukum syarl'at Islam
didasarkan pada asas tanggung jawab ini selaya- menjelaskan cara-
cara pelaksinaan prinsip-iolidaritas dan takaful (iwa senasib dan
sepenanggungan) sesama kaum muslimin.- 

I<ntig"t Pasal keenam menunjukkantetapa dalamnya zrs.rs pe-r-

samaan iesama kaum Muslimin. Ia bukan hanya sloga4 yang di-
ucapkan, tetapi mempakan salah satu rukun syari'at yang terpenting
bagi masyara-kat Islam yang harus diterapkan secara detil dan sem-
purna. eontoh pelaksanain persamaan sesama kaum Muslimin
ini dapat kita bac-a dari pernyataan Rasulullah saw, sebagai berikut:

* ( 6 it 6g14! .", 4'; Br53 ;
"JaminanAllah sust adalah satu; Dia me lindungi orang- Mang yang
lemah (dari orang- orang yang huat). "
Ini berarti bahwa jaminan seorang Muslim, siapapun orangnya,

harus dihormati dan tidak boleh diremehkan. Siapa saja di antara kaum
Muslimin yang memberikan jaminan kepada seseorang maka tidak
boleh bagi orang lain, baik rakyat biasa ataupun penguasa untuk
menodai-kehormatan jaminan ini. Demikian pula halnya wanita
Muslimah, tidak berteda dari kaum lelaki. Suaka atau jaminannya
pun hams dihormati oleh semua orang. Hal ini tglah menjadi kesep-
ikatan semua ulama' dan para Imarn Madzhab.loT)

Bukhari, Muslim dan lainnya meriwayatkan bahwa Ummu
Hani' binti Abu Thalib pergi menemui Rasulullah saw pada hari
Fathu Makkah kemudian berkata: 'Wahai Rasulullah, adikku menun-
tut untuk membunuh seorang lelaki yang ada dalam perlindunga-
nku, yaitu Ibnu Hubairah." Rasulullah saw menjawab: "I{ami telnh
melindungi orang yang mghau lin&tngi, wahai Utttrrut Hani'."

Dari sini dapatlah Anda ketahuibetapa tinggi derajatwanita dalam
perlindungan Islam. Ia berhak mendapatkan semua hak asasi dan jam-
inan sosial sebagairnana kaum lelaki mendapatlannya.

Tetapi Anda hanri"'itrengetahui perbedaan antara "persamaan"
kemanusiaan yang ditegekkan oleh syari'at Islam dan bentuk-ben-
tuk "persamaan" yang diieriakkan oleh para pengagum peradaban
dan budaya modern. Persamaan yang diterakkan oleh Islam adalah
persamaan yang didasarkan kepada fitrah manusia, yang memberi-
kan dan menjamin kebahagiaan kepada semua orang, baik lelaki
ataupun wanita, baik secara individual ataupun sosial. Sedangkan
persamaan yang diserukan oleh para pengagum peradaban modern

107) Hanya saja ada beberapa qarat tertentu Jrang disebutkan 9!9hfuqaha', seperti tidak bolch
mcmberikan ptrlindungan yang membahayakan kaum Muslimin. Misalnl,a melindungi intel, rtau
hendaknya untuk jumlah tertentu atau selama masa tertentu tidak lebih dari empat bulan. Lihat:
Mughnil Muh@, 4B38.
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adalah pers?maan yang didorong oleh nafsu kebinatangan yang
ingin menjadikan wanita sebagai sarana hiburan dan pemuas nafsi
kaum lelaki, tanpa mau memlndang kepada hal lain.

. ,&u*pat: Pasal kesebelas menunjukkan bahwa hakim yang adil
bagi.,kaum Muslimin, dalam segala perselisihan dan urusan mere-
\a, -hlnValah syari'at dan hukum-Allaf swt yaitu apa yang terkandung
di dalam Kitab Allah swt dan Sunnah nasul-Nya. Jika irereku *"rrl
-cari penyeJesaiaan- bagi problematika mereki kepada selain sum-
ber ini maka mereka berdosa dan terancam kesengsaraan di. dunia
dan siksa Allah swt di akhirat.

Jtulah keempat hukum yang terkandung di dalam perjanjian
t-ersebut yarJg menjadi dasaf tegaknya Negara Islam di n{idiirah
dan minhajbagi kaum Muslimin daldm kehidupan mereka sebagai
masyarakat baru. Bila diperhatikan dan direnungkan, nyatai-ah
bahwa Perjanjian ini-pun meng_andung beberapa hukum lain yang
sangat penting bagi kaum Muslimin.

. P"rg"q pelaksanaan Perjanjian tersebut dan dengan berpedoman
l.rpudp pasal-paqal yang termaktut di dalamnya serta berpegitg t"guh
kepada hukum-hukumnya, tegaklah Negari Islam di alai as-as dan
pilar yang sangat kokoh. Kemudian Negara Islam ini berkembang
ryelu-as mantap ke Barat dan Timur seraya menyumbangkan peradabai
{ap b-udaya y-ang benar kepada umat manusia. Suatu-peradaban dan
kebu-dayaan yang mengagumkan yang sebelumnya tidak pernah di
salisikan ummat manusia sepanjang sejarah.r
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?t ?t RAN 6AN -peperang,rn b erikut, yang kami s ebut lTlhap13n
p"r"tii' i Jr";if"' ;;';t ;f"" p ep eran gan yan g meman g b ers if at

*"*UZtu diri. l,t*ing-masing iah setiap Peperangan ini -seperti
;i; A"d; f.*"6"i- iri*p.fun tindak'b;la;' atai countel ti#taclc

;;;ff;;;";J""gf."i"" it"o p"r*usuhan yang, dilancarkan oleh

kaum musyrikin. Karena itu, perperangan inr hanyalah mencer-

minkan salah satu t"h;t;;ai'"it"* tahipan-tahapan Da'wah Islam

e;;;-Mbi ru*. g"L"n mencerrninkan hukum final yang qrenja-

ai ma^*iiftJ a.U"t Islam. Ia hanyalah merupakan salah satg t"hup*
da'wah vane sebagiannya telah kita bahas seperti tahapa.n d-a lvah
;" ;; ^.'J ;i" -t-ri" aii"r di' w ah s ec ara teran g-teran gan (terb uka ).

Kita akan memperoleh gambaran tahapan.akhir yang mem-

U."tuk,- b"rrama tahlpuo r.b-"ln-qya, keseluryh* tru[um Islam
p"d" p"tirtiwa-peristi.iu p*"u perdimaian Hudaibiah. Rasulullah

il dtrt;-rt""giry"r"*an tahafan tersebut dalam sebuah sabdan-

;; y;;;air;;pjiajn sesusai pering Bani Quraidhah:

; Ei:5-;s'i;!*sili
"Sekarang hita.menyerang *i"n" dan mereka t'idak akan mnrnpzt

menyerangftzta. " (HS. Bukhari)

Berikut ini adalah $eristiwa-peristiwa tahapan. pembelaan diri
dulu* 

"riu 
D;t"h Islim yang pertama. Kami culupkan dengan

;;;t;t;;kutt ht k.t--hut<rim itiu pela3aran-pelajaran vang ber-
i;;#;a;d;nya tanpa menyebutkan rincian atau perbedaan pen-

dapat yang amat melelahkan.r
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Peperangan Pertama yang
Dilakukan oleh Rasulullah saw

Igl4ll kami katakan bahwa Hadits-hadits dan riwayat-riwayat
yang lebih kuat rnenyebutkan bahwa permulaan disyarialatkan plp-
era_ng-an- ialatr sesudah Hijrah. Perintah perang ini dilaksanakin
pada b-ulan Shafar, awal bu!4n keduabelassejak-Hijrah Nabi saqw.
ke Madinah. Saat itu Rasulullah saw keluar untuk pirtama kali din-
gan tujuan perang. Peperangan ini dikenal deng4n "perang Widan",
yang bertujuan memerangi kaum Quraisy dan BUi Hamz-ah. Teta-
pi Rasulullah saw tidak melanjutkan peperangan karena Banu
Hamzah menawarkan perdamaian. Setelah itu Rasulullah saw ber-
sama para sahabatnya kembali ke Madinah tanpa melakukan
peperangan.l
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Perang Badar al-Kubra

Setelah mendengar berita keberangkatan kaum Quraisy, Ra-
sulullah saw segera meminta pandangan, dari para sahabatnya.sulullah saw segera meminta pandangan, dari- para sahabatnya.
Kaum Muhajirin mendukung dan mema_ndang baik pendirian Be-
liau. Di antaranya al-Miqdad bin Amer dengan tegas menyatakan:

;' :

il[NDeNGAR berita mengenai rencaoa kedatangan kafilah per-
dagangan kaum Quraisy dari Syam di bawah pimpinan Abu Sofyan
bil Harb, Rasulullah iaw mengajak kaum Muslimin langsung di
bawah komando Beliau untrrk mencegat dan merampas kafilah terse-
but, dengan dalih sebagai ganti atas kekayaan mereka yang diram-
pas oleh-sebagian kaum musyrikin di Makkah. Anjuran Rasulullah
r"* i"i hanya disambut oleh-sebagian kaum Musiimi11, karena se-

bagian y"ttg lain menyangka tidaFakan terjadi peperangan.:,..it',

Di tengah perjalanannya menuju Makkah, Abu Sofran men{e-
nar bahwa-kafiiah"nva akari dihadang oleh kaum Muslimin. Maka
diutusnyalah seorang kurir bernama Dhamdhasl hjnAmer al-Ghif-
fari ke'ivlakkah untulk menyamBaikan berita,kepada kaum Quraisy
dan meminta bantuan pasukan guna menyelamatkan harta kekayaan
mereka. Demi mendengar berita ini, seluruh kaum Quraisy dengan
serta merta mempeniilpkan diri, bersiaga penuh- dan berang-kat
keluar dengan tujuan perang. Tak seorang pun- dari para tokoh.
Quraisy yuti'g t"rti-trggai d"ri [eberangkatantp-asukan yahg berjurn-
lah seliitir siribu pErsonil ini.

Sementara itti, menurut riwayat Ibnu Ishaq, Rasulullah saw
keluar bersama lt+ ialiabatnya pada suatu malam di bulan Ra-
madhan dengan membac l-a 70 ekor unta. Setiap ekor unta ditugg-
gangi secarJ bergantian oleh dua atau tiga o-rang. Mereka tidak
mengetahui akan keberangkatan bala bantuan kaum Quraisy terse-
but. balam pada itu, kafilah Abu Sofyan telah berhasil lolos men-
inggalkan din menyusuri mata air Badr dengan melalui jalan pan-
tal-menuju ke arah Makkah. Akhirnya ia berhasil menyelamatkan
kafilah dan perniagaannya dari ancaman bahaya.

"Ya Rasulullah, apa yang telah diperintahkan Allah
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kepada Anda. Kami tetap bersama Anda...." Tetapi Rasulullah saw
terus memandang ke arah mereka dan berkati:"Kemukakanlah
pandangan kalian kepadaku, wahai manusia." Kemudian Sa'd bin
Mu'adz menjawab: "Demi Allah tampaknya Anda menghendaki
ketegasan sii<4p kami, wahai Rasululiah?.t Nabi saw mlnjawab:
"Benar!!." Sa'd berkata:" Kami telah beriman kepada Anda dan kami
pun memb-ena-rkp kenabian dan kerasulan Anda. Kami juga telah
menjadi saksi bahwa apa yang telah Anda bawa adalah benar. Atas
dasar itu kami telah menyatakan janji dan kepercayaan kaml rintuk
senantiasa taat dan setia kepada Anda. Jalankanlah apa yang Anda
kehendaki, kami tetap bersarma Anda. Demi Allah, seairaiinyi Anaa
menghadapi lautan dan Anda terjun ke dalamnya, kami pasU akan
terjun bersama Anda...."

Mendengar jawaban Sa'd ini Rasulullah saw merasa puas dan
senang, kemudian beliau memerintahkan:

5-ta5iisffi gE*y):d;rsd,\(,ggi;i3fu

*f,ie6JgIl''-"li
"Berangfr,atlah dengan hati gembira, harena seswrygrhttya Allah
swt telqh menja"j&o" kepadaku salah satu d;anram-drnglongan.
DemiAllah, ahu seolah- olah me lihat tentpt-tenpt mreha bog"-
I'hnpangan...."

Setelah itu Rasulullah saw mulai mencari berita tentans D:utu-
kan Quraisy melalui para "intel" yang disebarkannya, sehinggl t"u*
Muslimin mengetahui bahwa mereka berjumlfi sekitariEmbilan
rahrs atau seribu dan bahwa mereka datang disertai oleh seluruh
tokoh kaum Musyrikin.

Sebenarnya Abu So$an telah mengirim seorang kurir ke Mak-
kah, _memberitahukan bahwa kafilahnya telah selaiat. Tetapi Abu
Jahal.tetap bersikeras unhrk melanjutlan perjalanan, sembdri me-
ngatakan:

'$r;>"cfi,6iA;L.eU,t4;,'or;d\
( '2-<- 2-rt-+ U--r9\4r_

"Dei'mi AUah, kami tidak ahan pulang sebe lum tiba di Badr. Di sena
harni akan tinggal selhme tga had metnotong ternah, makan bera-
mai-ramai dan m'iru.m arak sambil menyahs,i,han perempuan-pe-
rempuan menyanlnhan lagu-lagu hburin. Biadah seluiuh orang

F56x ;?tt$+ ",.5;erlj,1- 2 --\L=i}.; JS; :e i -ufr; ;(J^ (3;'.- I Atfio:gj,3t,o&;SO.t) '-l4t-;i,'At^'
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r-

Arab mendengar tentang perjalanan kita semua dan biarlah n ere-
ka tetap' gentdr kepada-kita- selama- lamanya!' "
Kemudian mereka bergerak sampai tiba di p-inggir sebelah

seberang lembah Badr. Sedarigkan Rasulullah saw-telah tiba di ping-
Eir lemdah seberans lain den-gan posisi nyaris sehadap dengan la-

fran, dekat mata aii Badr. H;bbib bin Mundzir bertanya kepada
Nabi saw:

, ti', |zA$S*-| Jj.l t 1i ;i,;i'-.ir#J U

lt'tSV'iisl, ; +!V., 66 :'a 35,$1 L 9:, 3

(t-tsdL.'\5J!3\'3:u"€ti,g,b'tt J rt 6.il,l! 3.G .tu[\ry(A"oSE6.lItiI5#
v -7J.2 (ry 

-et- 
V-

It-3'ii5t;ti'c,2rvl>5

,t3\'Ed"&+vf{fi OF#i#'.'&

'Ya Rasulullah, apahah dalam memilih tempat iniATtda nerurima
utahyu dariAliali s:rrlt yangtidak dapat @"!I lagi?Atauhnh ber-
dasirkan tipu muslilui pferangan?.': Rasulullah soqtt me4imoab: "
Tb mpat ini hupilih b erdas'a*ai pe ry49-?a! Ary t 

-l7q 
mts lihat peper-

angfin. " al- H'abb ab tnengusulkan: "-Yi Rasulul@ W demikbn,
in{bukan tempat yang tepat.liaklah pasuhan pdn/ah ke te-mpat ab.
yang terdehai aeirean iusui, kita 1V94byat furbu pertahanan di
-torrZ 

don menggaV surnur-surnur di belahangtya.-I(ita metnbuat
hubangan dan-hta isi dengan aii hingga pmrh. Dengan demikian
kila aEan berperlang dalitn keadaan mctnpunyai persediaan air
;i;; t"ng tuh-\plpe.dangrt,an mtsuh t'idah, qli?n;tterra7eroleh ab
;i*r:; r'-i8";i;l6i ;tu &ii i *'iu t' Pe ndapatmu' unisuh b aih - "
Rasulullah saw kemtilian bergerak dan pindah ke tempat yang

diusulkan oleh al-Habbab ra.rG)
Di samping ifir Sa'd bin Mu'adz mengusulkan supaya dibuat-

kan'arisy (kimih) untuk Nabi 9aw, sebagai tempat.perlindungan,
dengan it"rapan supaya bila ada sesuatu dan lain hal yang tidak

- 
l0$ IfiHtr.- d, dalem ,9iz}-nw meriweyetkan hadits Hebbeb bin lVlundzir ini dari lbnrt

Ishaq daii orang-oi"ng Bani Salmah. Ditrg"n deniiklan, apa png ig3tly"rt"" oleh. Ibnu Hisyanr
i"i..Lt"t .u"frt daritrang-orangyangmijhul (tidak dikc-tahui). al-tlafbhlb_nu Hajar:ncn1rcbut-
kan hadits ini ii dalam aJ- I-shabai 'dan-diii,orati<anttl'a dari lbn'u Isheq dari Yazid bin Rumen deri
;U.rn h bitr Z;11bzir. di dalam kisah Bzdzr, &had ni Sha,hih. N Hefizh Ibnu Hejer adalah s€orang
yang dapat dipercal'a (Xiqahl dalam mengutip dan mcriwalarba,Liln;t:.al-IsWah' UIAZ

-t'rg,Li,'e:gld,fl;1'-Gf S:1lcJ+\

>-v1ifr L',u"Y3-iIf-&tn j-*?^tz
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diharapkan terjadi, Nabi saw dapat kembali dengan mudah dan
selamat kepada kaum Muslimin di Madinah dan agar mereka tidak
lemah semangat karena ketidakberadaan Nabi sa* diantara mere-
ka. Usulan ini disetujui oleh Nabi saw. Kemudian Rasulullah saw
mene-nangkan ji\ya para sahabatnya dengan adanya dukungan dan
pertolongan Allah swt, sampai-sampai Rasulullah 

-saw 
menegaskan

kepada mereka: "Disini tempat kematian si Fulan dan si Fulan (dari
k?g- musyrikin)", seraya meletakkan telapak tangannya di atas tanah.
Akhirnya nama-nama yang disebutkan Nabi saw itu ternyita benar
bergelimpangan tepat di tempat yang telah ditunjukkannya itu.tm)
, Selanjutnya Rasulullah saw dengan khusyu' memanjatkan do'a
kepada -All.h swt pada malam Ju_n1at tanggal 17 Ramadhan. Di
antara do'a yang diucapkannya ialah:

s t&c*WX$ &1€r^3 ftie, =,* 
-#

tti'E i; d$,d*'#t e6fts,+ ;es;
'

ya Allah, inilah kaum furai-ry yang dntang dengan segala he congfta-
han.dan kesambongawEn ufiuh memeruttgi enghau ihn men&kn-

''. ''l?an Rawt-Mu.,Ya"Atlah, turnikanlah janj7 kzfrerunga;* y"rrg ibh
Enghnu bfi7n Wdafu YaAllah., ltala.hhnn mqreh; eg6k lni....'
Beliau terus memanjatkan do'a kepada Allah swt dengan me-

rendahkan diri dan khgri.r' r-ruy" *"ti""gua-riil*, f"aoi"6i"put
tangannya ke langit, sehingga karena merasa iba Abu Bakar beru-
sahaimene4angkqn hati Nabi saw dan.berkata kepadanya: "Ya Ra-
sul Allah, demi diriku yang berada di tangan-Nyi, bergernbiralah.
Sesunggulrnya Allah pasti akan memenuhi janjiyang,tilah diberi-
kan kepadamu."

-- - 
Demikian pula kaum tluslimin, mereka ikut berdo'a kepada

Allah swt memohon.pertolongan dengan penuh ikhlas dan her-
endahkan diri di hadairalqNys tro)

Pada suatu pagi hari'Jrm'at, tahun kedua Hijrah, mulailah
pertempuran antara kaum\{usyrikin dengan kaum Muslimin. Mem-
ulai pertempuran in-i, Rasulullah saw mengambil segenggam kerikil
kemudian dilemparkannya ke arah kaurn-Quraisy ierifa berkata:

Lj+ti,* t3, (" H anc urlah w aj ah - w aj ah mr eha' ), k emu dian meniup -

kannya ke arah mereka sehingga menimpa mata semua pasukan

109) Diriwalatkan oleh Mas Em, 6l l7O.
ll0) Ibnu hisyan ll7J'5, Za&tl Ma'ad 2187 drn hadits isrigrrdasarr Rasululleh saw kepada Altah

swt di dalam pcrang Badar adalzhMutbfaq 'aloih.
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Quraisy. Selain itu, Allah swt juga men-dukung kaum Muslimin den-
gan mbngiri"rn bala bantuan Malaikat.rrr) Akhirnya.peperangan di-
menangkan oleh kaum Muslimin dengan suatu kemelangan yang
besar. Dari pihak kaum Musyrikin, terbunuh- 70 orang dan tertawan
70 orang. Sedangkan dari pihak kaum Muslimin gugur menggapai
syahid 14 orang.

Mayat-mayat kaum Musyrikin yang terbunuh dalam peperan-
gan ini -termasuk para tokoh mereka- dilemparkan ke dalam sumur
iua di Badr. Ketita mayat-mayat itu dilemparkan ke dalamnya,
Rasulullah saw berdiri di mului perigi itu seraya memanggil,narna-
nama mereka berikut nama bapak-bapaknya:,#i 6, g 

^S 
U L SrL Ei sSxL,ti i, 5* U

c1S 6-"*rvG i;t *5rigS e A;;-.s.'{;6t
e G;'p3,5 -,Li6,3 jg,,,j# . ei

"Walni fiilan bin fillan Wahoi fiilan bin Fuhn" @ahah halim telah
beftahaia harma hnlion tclah menaatiAllah wt dan fuML l{tn? e-
sungultryn kami te lah merurima hpbenmania4iiAlhh yt Wry ffioi-
heli Wda hatnt apaknh hal'ian juga telah tnerqnknkan kebenaran
yailS diianjihen Allah. svtt h@ hal'ian?."

Mendengar ini Umar ra bertanya: " Ya Rasulullah, kenapa Anda
mengajak biCara jasad yang sudah tidak bernyawa?' Beliau men-
iawab:

"&SFViU'tteE)*U;,srtv
"Denri dzat yang diri Muhammad berada di tangan-Nya,-kalian
tidah lebih oltni"ng* perhataanku daripada meieha!."rnl
Kemudian Rasulullah saw meminta pendapatpara sahabat-

nya berkenaan dengan masalah tawanan. Abu Bakar ra mengusul-
kin supaya Nabi saw membebaskannya dengan cara mengambil
tebusan dari merekaie|.ri5rgga harta tebusan itu diharapkan menja-
di pemasok kekuatair matlrial bagi kaum Muslimin, disertai hara-
pan mudah-mudahan Allah swt menunjuki mereka. Sementara
Umar bin Khaththab ra mingusulkan sup-aya mereka dibunuh saja,
karena mereka adalah tokoh- dan gembon! kekafiran. Tetapi Nibi
saw cenderung kepada pendapat dan usulan Abu Bakar yang
memberikan belas kasihan'kepada mereka dan mengambil tebusan.
Akhirnya pendapat ini pun dilalaanakan oleh Nabi saw. Tetapi bSerapa

t I l) Hrdib tenteng dutungen Allah swt kcpada leum Mu'minin dcngan menghim lt Lih.t
dirirvaapttan oleh Buthari den Muslfun.

ll4 Buh,rdi SlS,Muslim scpertinp 8/163.
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ayat al-Qur'an kemudian dihrrunkan menegur kebijaksanaan. Nabi
saw tersebut,-mendukung pendapat Umar. Firman Allah:

"Tidak patut bagi seorang Nabi mempunyai taurannn sebelum ia
dapat ttuilumpullhan masuhnya di muha bumi .,..." Sampai dcng.n
firman Allah svtt : "M aha.mahanlah dari s eb asbn ramf as an per-
"ang yang telah ha,tnu ambil itu...." (al-Anfal: 6i-OVywl'

BEBERAPA'IBRAH
Perang Badr Kubra ini mengandung beberapa pelajatzin dan

'ibrah yang sangat penting, di samping mengandung beberapa
mu'jizat besar berkenan dengan dukungan dan pertolongan Allah
kepada kaum Mrrslimin yang berpegang teguh kepada prinsip-prin-
sip keimanin mereka dan keikhlasan dalam melaksanakan tang-
gungiawab agama mereka.

Sebab pertama bagi te4'adinya perang Badr ini rnelrunjuk-
kan bahwa motif utama kaum Muslimin keluar bersama Rasulull-
ah saw bukan untuk berperang, tetapi karena didorong oleh tujuan
mencegat kafilah Quraisy yang datang dari Syam di bawah kawalan
Abu Sofyan. Tetapi kemudian Allah swt menghendaki ghanimah
(rampasan perang) dan kemenagan yang lebih besar bagi para ham-
ba-Nya, di samping merupakan'tindakan yang lebih mulia dan leb-
ih sesuai dengan sasaran yang harus di.capai oleh setiap Muslim
dalam kehidupannya. Allah' meloloskan kafilah yang ;rnenjadi tu-
juan, utama mereka, dan menggantinya dengan peperangan yang
sama sekali tidak pernah mereka duga.

Peristiwa ini menunjukkan kepada dua hal:
Pertama: B.ahwa semua hafta kekayaan kaum kafir harbi, oleh

kaum Muslimin dianggap sebagai "harta yang tidak mulia." Boleh
dirampas dan dikuasai oleh kaum Muslimin manakala mereka mam-
pu mengambilnya Apa saja yang telah jatuh ke tangan kaum Mus-
limin dianggap telah menjadi milik mereka. Hukum ini telah disep-
akati oleh iarifuqana'. Di Jamping itu, kaum Muhajirinyang telah diu-
sir dari negeri mereka di Makkah mempunyai alasan lain untuk
merampas kafilah Qrlr4isy, yaitu usaha pengambilan hak sebagai
ganti rugi dari kekayaari'ipreka yang masih tertinggal di Makkah
dan dikuasai oleh kaum I(usyrikin.

Kedua: Kendatipun tindakan ini dibolehkan, tetapi Allah meng-
hendaki kepada hamba-Nya yang berirnan suatu hrjuan yang lebih
mrllia daripada tindakan tersebut dan lebih sesuai dengan tugas,yang
menjadi sasaran penciptaa4 rnereka, yaitu berda'wah kepada aga-
ma Allah swt, jihad di jalaryNya dan berkorban dengan nyawa dan
harta demi meninggikan Iklimat Allah swt. Itulah sebabnyl, kemu-
dian Abu Sofoan berhasil lolos benama kafilahnya dari kaum Mus-
limin. Sementara itu pasukan Quraisy menderita kekalahan besar di

ll3) Shahihu Msslim, 5/157. 158.
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medan jihad yang berkecamuk antara kaum Muslimin dan kaum
Musyrikin.Hal ini merupakan tarbiyah Ilahiyah bagi kaum Muslimin
yang dengan jelas nampak tergambar dalam firman Allah swt:

"Dan ('ingatlah), ketiha AUIah swt menjanji.kan kepadamu bahusa
salah satu dari dua golongan (yang hamu hadapi) adalah untuh-
mu, sedang hamu menginginhan bahusa yang tidak rnernpunyai
kehuatan senj atalah yang untuhmu, dan Allah menglrendahi untulz
me mb e narkan yang b enar (nutnbuhtihan keb enaran) dengan aya t -
ayat-Nya dan memusnahkan orang-orang kofo" (al-Anfah 7)

2- Kalau kita perhatikan bagaimana Rasulullah saw duduk
bersama para sahabatnya untuk meminta pandangan mereka dalam
menghadapi masalah yang mendadak (perang), setelah kafiilah lo-
los dari mereka dan muncul sebagai gantinya pasukan berkekua-
tan senjata, maka dapat dicatat dua pelajaran yang sangat penting:

Pqtama: Ibmihen Rasulullah saw kepada prinsip musyawarah
dengan para sahabatnya. Jika kita telusuri kehidupan Rasulullah
saw, akan kita temukan bahwa Nabi saw selalu berpegang-teguh
kepada prinsip syura ini dalam menghadapi semua masalah yang
tidak ditandaskan secara tegas oleh wahyu Allah swt, khususnya
masalah-masalah yang berkaitan dengan tadbir (perencanaan) dan
siyasah syar'Wh (politik syari'at). Oleh sebab ihr, kaum Muslimin
menyepakati bahwa sJrura, dalam masalah yang tidak ditegaskan
oleh nash al-Qur'an dan as-Sunnah, adalah merupakan prinsip
perundang-udangan yane tidak boleh diabaikan. Adapun menyangkut
masalah yang sudah ditegaskan oleh al-Qur'an atau Hadits, maka
tidak diperlukan lagi adanya syura dan bahkan tidak boleh dikalah-
kan oleh kekuasaan apa pun.

Kedua: Bahwa kondisi-kondisi peperangan atau perjanjian
antara kaum Muslimin dengan ummat lain, boleh tunduk kepada
apa yang disebut dengan siyasah syar'iyah (politik syari'at) atau huk-
nwl Imamaft (kepuhrsan pemimpin). Sebagai penjelas"nnya bahwa,
pensyariatan perdamaian dan perjanjian itu tidak boleh dibatalkan
atau dicabut dari hukum syari'at Islam. Tetapi bagian-bagian dari
bentuk-bentuk pelaksanaannya yang beraneka ragam itu boleh dise-
suaikan dengan situdsi,zprman, tempat dan kondisi kaum muslimin
dan musuh mereka. Penlambilan kebijalcsanaan ini pun hanya di-
lakukan oleh seorang Iinam yang memiliki pandangan yang aku-
rat, adil, berpegang teguh kdpadl nilai-nilai agama, dah kJbiiak-
sanaan yang bersumber dari penguasaan agama yang mendalam
serta dilakukannya secara ikhlas, di samping harus tetap melaku-
kan syura dengan kaum Muslimin dan memanfaat}an berbagai
pengalaman dan kemampuan mereka.

Jika seorang pemimpin pemerintahan (negara Islam) berpenda-
pat bahwa sebaiknya kaum Muslimin tidak menghadapi musuh
mereka dengan kekuatan dan perang, yang pendapatnya ini telah
dikaji dengan cermat dan disepakati oleh Majlis Syuro maka dia
boleh memilih sikap damai dengan mereka (musuh). Sikap ini tidak
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bertentangan dengan nash-nash syari'at yang telah ditetapkan, sam-
bil menunggu situasi yang tepat dan cocok unhrk melakukan pep-
erangan din melancai'kan jfiad. Sebagaimana dia (Imam) boleh
menggerakkan rakyatnya untuk melakukan perPerangan manaka-
la dia memandang baik untuk melakukannya.

Demikianlah kesepakatan yang telah dibuat o!e!r para fuqohg'
dan sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalamS#aft Nabi
saw. Kecuali jilia musuh menyerang kaum Muslimin di dalam negeri
mereka, maka kaum Muslimin wajib melawannya dengan menger-
ahkan segenap kekuatan betapa pun sihrasi dan sarana yang mere-
ka miliki. Bahlan kewajiban ini tjerlaku bagi semua kaumlVtuslimin
baik lelaki ataupun wanitayang memenuhi syarat-syarattaklif (pem'
bebanan yang diembankan sesuai dengan persyaratan).

Di samping itu, sebagian fuqaha' menetaphan bahwa, syur?
ini diwajibkin tetapi seorang penguasa (pemimpin pemerintahan)
tidak harus mengzrmbil peniiapat mayoritas seandainya pendapat
mereka bertentangan dengan pendapatnya.

Mengenai hal ini al-Qurthuby berkata:
"Orang yang meminta pendapat harus memperhatikan berba-

eai pendap;;yuig dilontarlian dan mencari yan! paling dekat ke-
padi al-Qur'ah din as-Sunnah jika memungkinkannya. Jika Allah
iwt menunjukkannya kepada pendapat lain yang ia kehendaki maka
ia boleh mlmutuslian din mClalcsanakannya seraya bertawakal ke-
pada Allah swtDrr4)- 3 Barangkali timbul pertanyaan, mengapa jawaban Abu Bakaq,
Umar dan al-Miqdad belum memuaskan hati Rasulullah saw, teta-
pi masih terus mimandang ke arah merekq gampai Sa'd bin Mu'adz
berbicara kemudian barulah hati Rasulullah saw merasa puas?

Jawabannya, bahwa Nabi saw hanya ingin mengetahui penda-
pat kaum Anshar dalam masalah tersebut. Apakah mereka akan
mengemukakan pendapat dan keputussan yang did?sarkan kepa-
da mr'ahadah (ianji setih) diantaramereka dan Rasullah saw, yakni
janji setia yang bersifat khusus dan harus ditaati; yan-g dengan
demikian b-erarti Nabl s.aw tidak punya hak untuk memaksa mere-
ka berperang bersamanya='4aq memberikan pembelaan terhadapnya
kecua[ di dilam kota Mad[rali, sebagaimana dinyatakan pada butir
janji setia tersebut. Ataukah'mereka akan mengemukakan pendap-
It berdasarkan "rasa" ke-Islaman mereka danrmt'ahadah kubra (per
janjian agung) mereka terhadap Allah? Atas dasar ini, berarti Nabi
ia* .ttetililik'ihak untuk menjaii penerima amanah di antara mere-

ll3a) Pcndapat ini scbenarnl,a lcmah, karcna mcnufut jumhur ulame, scorang pemimpin
wajib mcngikuti hisil syura 5ang tclah ditctapkan. Lihat misalny,a,brullrt MaujuJna'dul Mus-
fi;itlH:us.n bin Muhamriradbin AliJabir, hal. 96-103, RobbaniPregs. (Pcncrjcmeh).

ll4) al-Jani' li Ahkanil Qurbn" 4l?52.
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ka guna melaksank an mu'ahradah kubra tersebut dan adalah kewa-
jiba-n mereka memenuhi hak-hak mu'ahahdah ini serta melaksana-
kan tanggungiawabnya secara sempurna.

Mensamati iawaban Sa'd bin Mu'adz, dapatlah diketahui bah-
wa mubayZ'ah (bii'at/janji setia) kaum Anshar yang diberikan kepa-
da Rasuiullah saw dl Makkah sebelum Hijrah, tidak lain justeru
menrpakan mubaya'ah kepada Allah swt.-Mereka tidak pernah be-
rangg-apan lain, l<etika m-emberikan pembelaan kepada Rasulullah
saw ieielah berhijrah kepada mereka - kecuali sebagai pembelaan
terhadao asama iian svah'at Allah swt. Persoalannva btikan seke-
dar meiyaigkut nash-nash (butir-butir) tertentu yahg telah mere-
ka sepakati Lersama Rasulullah saw sehingga 4e-re\1 tidak mau
komif dengan hal-hal di luar butir-butir yang telah dibuat, tetapi
persoalaniya bahwa dengan mubaya'ah itu berarti mereka telah
menandatangani suatu perjanjian agung yang dimuat oleh firman
Allah swt:

'{V i66' ; i'{ \i'ti4jr' 6t .s}*;"5' i,
5fi4;'o3!.{fiiJ#;e-r,';qjrIz'L2;'€
i )!1 I 4-?r=

" S esungguhnya Allah sutt te lah rnemb e Ii dari orang- or-ang- yang berl
'iman (illu'min), diri dan harta mcreka denganmembertkan Surga
untuh mereka. Mereha berperang diJalanAllah swt,lalu mereln
mzmbunuh atau terbunuh.T ltu te-iah meni ad) j anji yang b ernr dari
Allah swt di dalam Taurat, Injil dan al-Qur'an. Siapakah yang lebih
menepatij aojinyo (selain) daripada Allah uil? Bergempiralbh den'
gan jual beli yang telah hamu lahuhan'itu. Itulah hemcnangan
yang besar" (at-Thubah: 1 1 1)

Oleh sebab itulah Sa'd bin Mu'adz meqiawab dengan ucapannya:

i *'4v 6V i ;';,$€;'qEcrfr 'd
i'Gd5t;Y:;ALl{:Fl$u;"tt"6A

';(';:;'r=53 3j g'ajb e;thij=*1&;dt;olf<^ J;li ,

'.6:€ii!43fi",'Iqqtl€U
"I{nmi telah beriman kepada Anda dan kami pun mernbenarhan
henabian dan herasulan Anda. I{arrtiiuga telah menjadi sahsi bah'
wa apa yangAnda bawa adolah kebertnran. Atas dasar itu hami
te la[ menyatakan j anji dan kepercayaan katni untuk taat dan setin
hepada Anda. Jalanhanlah apa yangAryda kehendahi, hami tetap
bersarna Anda (yakni kami tetap berjalan bersama Anda sesuai
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dengan perjanjian yang lebih besar daripada perjanjian yang telah
hita sepaftati di Bai'at Aqabah pertama)...."
4- Dalam melaksanakan jihad dan lainnya, Imam dibolehkan

menggunakan "intel" (spionase, mata-mata) yang disebarkan di
kalangan musuh guna membongkar dan mengetahui perencanaan
dan kondisi kekuatan mereka. Untuk melaksankan tujuan ini di-
bolehkan menggunakan beraneka sarana, asalkan tidik merusak
kepentingan yang lebih besar ketimbang sekedar kepentingan
mengetahui kondisi lawan. Mungkin sarana itu berupa kerahasiaan
atau semacam siasat dan tipu daya peperangan. Semua ini dibole-
hkan dan baik, karena merupakan iarana yang diperlukan untuk
kemaslahatan kaum Muslimin dan pemeliharaan mereka.

Disebutkan di dalam buku-buku sirah,bahwa ketika Nabi saw
turun dekat Badr, beliau bersama seorang sahabatnya naik unta
dan bertemu dengan seorang tua (syaihh) dari Arab, kemudian Nabi
saw bertanya kepadanya tentang pasukan Quraisy dan Muhbmmad
beserta para sahabatnya. Orang tua itu berkata: "Aku tidak akan
menyampaikan berita kepada kalian berdua sebelum kalian men-
jelaskan kepadaku siapa kalian berdua ini?" Nabi saw berkata:
"Kami akan menjelaskan setelah Anda memberikan berita kepada
kami." Orang tua itu menyahut: "Apakah ini ditukar dengan itu?"
Jawab Nabi saw: "Ya." Kemudian orang tua ifu menjelaskan kepa-
da Nabi saw apa yang diketahuinya tentang kaum Musyrikin dan
tentang Nabi saw beserta para sahabatnya. Setelah selesai men-
jelaskan, orang tua itu bertanya: "Sekarang, siapakah kalian berdua
ini?" Nabi saw menjawab: "Kami dari air." Kemudian Nabi saw
meninggalkannya. Akhirnya orang tua itu bertanya-tanya: "Dari air
mana? Apakah dari air Iraq?"

5- Pembaglan Tlndakan Nabi saw: Dialog yang berangsung
antara Nabi saw dan Habbab bin Mundzir (hadits inisannd-nyasha-
hih) tentang penempatan pasukan, menunjukkan bahwa tinilakan-
tindakan Nabi saw tidak semuanya bernilai tasyri' (menjadi syari'at).
Bahkan dalam banyak hal Nabi saw sering bertindak dalam status-
nya sebagai manusia biasa yang berpikir dan membuat perencanaan.
Tidak diragukan lagi bahila. kita tidak diwajibkan selalu mengikuti
Nabi saw dalam tindakan-tindakan beliau ini. Di antaranya ialah
tindkan Nabi saw dalam henentukan tempat dalam peperangan
ini. Seperti telah kita ketahui bahwa Habbab mengusulkan supaya
Nabi saw pindah ke tempat lain dan Nabi saw pun menyetujuinya.
Usulan Habbab itu dikemukakan kepada Nabi saw setelah menda-
patkan penegasan bahwa pilihan Nabi saw terhadap tempat terse-
but bukan atas perintah wahyu Allah swt.

Banyak tindakan Nabi saw yang masuk ke dalam kategori si-
yasah syari'ah (politik syari'at) sebagai Imam dan kepala negara
bukan sebagai Rasul yang menyampaikan wahyr dari Allah. Seperti
dalam hal pemberian dan perencanaan-perencanaan militernya.
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Masalah ini oleh para fuqaha' dibahas secara detail, yang tidak
mungkin kami kemukakan dalam kesempatan ini.

6- Pentingnya Merendahkan Diri Kepada Allah dan Meminta
dengan Sangal Kepada-Nya: Seperti telah kita ketahui bahwa Nabi
saw menenangkan hati para sahabatnya dengan menegaskan bahwa
kemenangan blrada pada pihak kaum Muslimin, sampai-samp"i Ne!,i
saw menunjuk ke beberapa tempat di tanah seraya !erl-<ata: lni adalah
tempat kematian si Fulan." Dan, sebagalmana disebutkan oleh Hadits
Shnhih, nama-nama yang disebutkan Nabi saw itu roboh terbunuh te-
pat di tempat yang telah ditunjuknya.

Sekalipun demikian, Nabi saw tetap berdiri sepanjang malam
Jum'at itu di dalam kemah yang dibuat khusus bagi Beliau, me-
manjatkan do'a kepada Allah swt dengan penuh khusyu' dan mer-
endah diri seraya menengadahkan kedua telapak tangan ke langit
memohon kepada Allah swt agar pertolongan yang dijaniiakan-Nya
itu ditunaikan. Dalam munajat ini bahkan Nabi saw sarnpai tidak
menyadari kalau selendangnya terjatuh, sehingga Abu Bakar merasa
kasihan terhadapnya kemudian memteranikan diri berkata kepa-
da Nabi saw: "Cukup Ya Rasulullah sesungguhnya Allah swt pasti
akan menunaikan janji-Nya yang telah diberikan kepadamu."

Mengapa Nabi saw sampai merendahkan dirinya sedemikian
rupa di hadapan Allah swt, padahal Beliau telah yakin akan menda-
putkun pertolongan ru*pui Beliau mqnyatakaqi i'seolah-olah aku
melihat tempat kematian mereka", bahkan Nabi saw menentukan
beberapa tempat kematian mereka di tanah???

Jawabannya, bahwa keyakinan dan keimanan Nabi saw terhadap
kemenangan hanyalah merupakan pembenarannya kepada janji yang
telah diberikan Allah kepad Rasul-Nya. Tidak diragukan lagi bahwa
Allah swt tidak akan menyalahi janji. Atau, mungkin Nabi saw diberi
khabar kemenangan itu di tengah peristiwa tersebut.

Adapun kekhusyu'an Nabi saw dalam berdo'a dan menengada-
hkan kedua telapak tangannya ke langit, maka hal itu sudah men-
jadi tugas 'ubudiah yang menjadi tujuan penciptaan manusia. Dan
itulah harga kemeha4gan secara kontan.

Kemenangan ifu d'aib [in -betapapun didukung olehsarana dan
perjuangan yang baik- hanyalah berasal dari Allah swt dan dengan
persetujuan-Nya. a[ah swt tidak mengizinkan kita kecuali untuk men-
jadi hamba-Nya baik secara tabi'i ata'u ikhtiari (terpaksa atau tidak).
Tidak ada sesuatu yang lebih besar untuk mendekatkan diri kepada
Allah swt kecuali sil<ap'ubudiaft kepada-Nya. Tidak ada perantarayang
lebih diterima oleh Allah swt selain daripada perendahdirian sedemiki-
an nrpa melalui 'ubudiah di hadapan Allah swt.

Segala bentuk musibah dan bencana yang menimpa manusia
dalam kehidupan ini tiada lain hanyalah merupakan peringatan
yang menyadarkannya terhadap kewajiban 'ubudiah kepada Allah
swt dan mengingatkannya kepada Keagungan dan Kekuasaan Allah
Yang Maha Bbsar. Agar manusia lari menuju Allah swt dan menya-

Sirah Nabawiyah: Analisis 'Ilmiah Minhajiah 199



takan segala kelemahannya di hadapan Allah swt, serta memohon
perlindungan kepada-Nya dari segala fitnah dan cobaan. Apabila
manusia telah menyadari hakikat ini dan menghayatinya maka dia
telah sampai kepada puncak yang diperintahkin Ailah-swt kepada
semua hamba-Nya.

'Wudiah yang tercermin dalam kek*rusyu'an do'a Nabi saw me-
minta kemenangan kepada Allah swt, merupakan "harga" yang ber-
hak mendapatkan dukungan Ilahi Yang Maha Agung di dalam per-
tempuran tersebut. Hal ini secara tegas dinyatakan oleh ayat'berikut:

"(Ingatlah), hetika kamu memohon prtolongan kepada Rabbmu
lalu dipe*enankan-Nya bagirru.: "Sesungguhnya Ahu akan mcn-
datangh,an bala bantuan kepada karnu dengan settbu tnalaikat yang
datang secma bergelomba4g. " (al-Anfat 9)

Kemantapan Rasulullah saw melalui'ubudiall, inilah yang mem-
buat Nabi saw yakin akan datangnya kemenang:rn bagi kaum Mus-
limin. Bandingkanlah sikap 'ubudiah yang ditunjukkan Nabi saw ini
beserta hasil-hasilnya itu dengan sikap congkak dan sombong yang
ditunjukkan oleh Abu Jahal keEka berklata: 'I<anit;dak ahmprb:rrg t"l
belum tiba di Ba&. A sana hnmi akan merrctong tawh" finkan beramai-
ramai dan minum arak sanibil menyaksikan pq@tnn-pqerynn rnanya-

dk*r lagu-laga hiburan Bfulah senakr orangArab ntenderyMbqin tm-
ta'ng pefjalono, hita setran dot bioiah mereka tctap gmtar kepada hita sela-
mn-lamarrya", beserta segala akibat yang ditimbulkannya!

'Wudiah dan kepatuhan kepada Allah swt menghasilkan ''dazai
dan kemuliaan yang membuat wajah dunia tertunduk kepadanya.
Sementara itu kecongkakan dan kesombongan merupakan kepal-
suan dan pusara kehinaan yang digali oleh dan untuk para pemilik
sifat dan sikap tersebut. Kuburan tempat dimana mereka akan di-
tuangi khamar kehinaan dan digendongi lagu-lagu kenistaan. Itu-
lalt sunatullah yang berlaku di alam ini, manakala'ubudiah yang
murni kepada Allah swt bertemu dan berhadapan dengan kecon-
gkakan dan kesombongan.

7- Bala Bantuan Malaikat pada Perang Badr: Perang Badr
mencatat salah satu rhujizat terbesar yaihr mujizat dukungan dan
kemenangan kepada katinFA4uslimin sejati. Dalam peperangan ini
Allah swt telah mendukung''kaum Muslimin dengan mengirim
Malaikat yang ikut berperahg bersama mereka. Hakikat ini telah
disebutkan secara tegas oleh al-Qur-an dan as-Sunnah .

Ibnu Hisyam meriwayatlan bahwa Nabi saw pingsan bebera-
pa saat di dalam kemahnya, kemudian sadar kembali lalu berkata
kepada Abu Bakar:

"Eli'p*$.*ir.\'+,lpkvi|upartf 
,6'f fg1
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"Hai Abu Baka4 bergemb'iralak, pertolongan Allah sust telah da-
,f:iffi:*tnu. Itul;h Jturil me rru gang tali kekang dan mc nuntu n

Turunnya para Malaikat untuk berperang-bersama k-aum Mus-
limin hanyaiah- merupakan peneguhan hati kaum Muslimin dan
jawab annya secara empirik (is tij ab ah his-siyah) terhadap istighax ah

ipermohonan pertolongan) demi menghadapi peperangan pe-rt?-
rira di ialan Aflah swt melawan musuh yang jumlahnya tiga kali
lipat lebih banyak. Sesungguhnya kemenangan itu semata-mata
datangnya dari ellatr swt. Fira Malaikat itu sendiri tidak memiliki
penga-ruh secara langsung (ta\sir dzati). Sebagai penjel3san terhadap
hasllah inilah maka Allah swt berfirman menjelaskan turunnya
Malaikat:

"Dan Allah swt t'idak nrcnjadikannya (mengirbn bala bantuan
Malaihat) melainkan sebagai kabar getnbira dan agar hqtimu tnen-
jadi tentram karenanya. Dan hemcnangan'itu-han'y-alah dai s'i-ri-Allah 

swt. SesungguinyaAllah sut Maha pe*asa lagi Mahn Bi-
j ahsana." (al-Anfal: 1 0)

E- Kehidupan Barzakh bagi Orang Mati: Berdirinya Rasulull-
ah saw di mufut sumur seraya menyebut dan memanggil nama
mayat-mayat kaum Musyrikin dan mengajaknya berbicara, juga
iawaban Iiasulullah saw-terhadap pertanyaan Umar ra pada saat
itu, merupakan dalil yang tegas-bihwa orang-o-rang ya-ng sudah
meninggai memiliki liehiiiupin ruhani secara kh-usuq; kita tidak
mengelJhui hakikat dan kaifiatnya. Juga menlnjuk$an bahwa mh-
ruh 6rang-orang yang telah meninggal tetap berada di -sekitar;as-
ad mereka. Dari sinilah kita dapat menggambarkan adanya siksa
kubur dan kenikmatannya. Hattya saja tidak dlpat diketahui oleh
akal dan indera kita di dunia ini. Karena kehidupan ruhani terse-
but termasuk apa yang disebut dengan Alarrul Mahkat (alam ghaib)
yang tidak dapit diiangkau oleh indera dan pengalamal rasio yang
bersifat empirik. Mengimaninya adalah me-rupakan jalan satu-sat-
unya untuk-bisa meneiima haftikat ini, setelah semua dalil-dalilnya
sampai kepada kita qrelalui sarnd yang shahih.

9- Masalah frivanhn:Perang: Menyangkut masalah tawanan per-
ang dan musyawarah Raruldllah saw den-gan para sahabatnya, m€ru-
pa[an pembihasan yang sarat dengan pelqjaran penting, antara lain:

Pertama: Tawanan dan Ijtihad Rasulullah saw
Peristiwa ini menunjukkan bahwa Nabi saw mempunyai trak

berijtihad. Pendapat ini dikemukakan oleh jumhur ulama' ushul'
Jika Rasulullah siw punya ijtihad maka berarti ijtihad beliau bisa
benar atau salah. Hanya iaja-kesalahan ijtihad Rasulullah saw tidak

I 15) Bukhari jugn meriwayatkannla dcngan lafazh yang hampir sama denganrrya: Bahwa Nabi
saw bersibda pada pe-rang Bad;r: "hi ;dal4h-J;bil sedarry menunatn kufuwn yng membaun alal
peran{' Lthai: Shahihul Bukhari, 51 14.
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akan berkepanjangan karena beliau selalu dikoreksi langsung oleh
al-Qur'an. Jika tidak ada ayat al-Qur'an yang menegurnya berarti
ijtihad Rasulullah saw benir dalam pengetahuan Allah swt.rr6)

Kedua: Perang dan Pampasan
Sebagaimana dimaklumi bahwa selain Perang Badr merupa-

kan pengalaman pertama bagi kaum Muslimin dalam hal perang-
campuh yang menyita banyak pengorbanan di jalan Allah swt, dalam
kondisi mereka yang sangat lemah dan sedikit, ia pun merupakan
pengalaman pertama pula bagi kaum Muslimin dalam menangani
masalah harta rampasan yang diperoleh menyusul pertempuran
yang terjadi, dalarn kondisi mereka yang miskin dan sangat me-
merlukan.

Pada kasus pertama (pengalaman berperang dalam kondisi
yang serba lemah) Allah swt mengatasinya dengan meneguhkan
hati kaum Muslimin -seperti telah disebutkan- melalui hal:hal luar
biasa yang menjadi indikasi kemenangan. Sedangkan pada kasus
kedua (pengalaman menghadapi harta rampasan dalam kondisi
yang seiba kekurangan) Allah swt mengobatinya melalui berbagai
sarana tarbiah secara cermat dan tepat pada waktunya. Pengaruh
pengalaman ini tampak dengan jelas dalam dua peristiwa yang ter-
jadi sesudah peperangan. Pertama, ketika kaum Musyrikin berha-
sil dikalahkan sehingga meninggalkan harta benda mereka yang
beraneka ragam. Harta kekayaan ini menjadi ajarlg rebutan di ka-
langan kaum Muslimin sehingga nyaris terjadi "persengketaan."
Karena hukum tentang pembagian harta rampasan belum diturun-
kan maka mereka pergi menemui Rasulullah saw menanyakan dan
meminta keputusan terhadap perselisihan yang terjadi. Fada saat
itu hrrunlah Firman Allah swt :

Salda Nabi saw:

+ ifi-4s -5ili6 
iAt iispdu & t aiy L6 E 1

"Sesungguhtqn fufuhu sebla diEputi ptasaan salah (hry& AIIah s.ufi), maha ahu betis-
nghfar hepafu Albh swt tujuh pulah kav fulam sehad semabm. "

I 16) Mungkin ada sebagian orang yang merasa hebcratan mcnisbgtten "tcsalahen" tcpa.da
Rasulullah saw karena mcrcka beranggapan bahwa kcsalehan adaleh dosa eteu penyimpangan jrang
tidak sesuei dcnga.n kcma'shurnan ba!'i fara Nabi. Tctapi png dimetsudran deirgiq "f;satatrairo a;
sini ialah ketidaksesueian ijtihlrd.tlabi saw dengpn kcsempurnaen Sang tclah ditetep&en di dalam
Ilrrru Allah swt. Hal ini tidak bertcnt$Frn dcngan kcma'shuman Nabi saw, bahkan ijtihad itu tetap
ditrcri pehala olch Altah swt, Ijtihad Nibi qpw harus diikuti sclarna tidak ade eSat png memaling-
kannya kepada hukum lain. Masalabnpr. sama scperti scoratrg Hekim apebila berijtihad. Ada dua
nracam ijtihad Nabi saw. Pertana, ijtihad yang didasarkan poda pcngematannya tepada manusia.
Kedua, ijtthad yang berkaitan dengan llmu Allah swt. Ijtihad Nabi Eaw ),.n9 pertama tidak dapat
dirrilai salah sama setali, karcna menusia diharuskan mengikutinla sec*re mutlak. Sebab, manusia
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"Mereka menanyakan hepadamu tentang (pembagian) harta ram-
plasan perang. katahankh: "Har7a raTtpras-ay' pera(g i1t1-,\ep4n-

\,oon Alloh Ean Rasul, sebab itu befiak^abh hepa'da AIInh dan

ierbaihitah hubungan dianlara sesamr,lnu. serta taatlnh hepada
'eUon dan Rasul-Nya jika kamu adalah orang-ofang,yang beri-
nnn. " Sesungguhnita orong- orong yang beriman'itu.adalah mere -

ha yang apafiila diiebut Aftnh genitar[ah hati mereha, dan ?*abi-
ta a;ti"ipnn kebada mereka ayat-aryat-Nya, berlambahlah imnn
rureha (h,arernrrya) dan hepada Rcibb-lah mzreha bertaankkal. "
(al-Anfal: 1-2)

Di dalam kedua ayat ini tidak terdapat, jawaban bagi pertan-
yaan mereka, tetapi jusiru memalingkan mereka dari masalah yang
'#;;k" tanyakan, karena harta rampasan perang itu bukan milik
;;i"h;"t;;g p"it di antara meqekal melainkan iemat-mata milik
Aii"h ;*t d.i h.sul-Nya. Sebaliknya, mereka harus mempertaiki
a"tr *"twelesaikan pertentangan yaqg terjadi di antara'mereka,
;;dti "perintah-perintah Allih swt dan menjauhi.laranganJaran-
;:N;. itulah tre"" mereka. Adapun soal harta dan dunia maka

f,"ior"Jir"rahkan-kepada Allah swt sepenuhnya. Setelah kaum
Mushmin meneikuti din melaksanakan kandungan kedua ayatterse-
b;i;;rt" *""Eutttiri pertentangan dan perselisihan. yabng terjadi,
barulah diturunkan ayat-ayat lainnya yang menetapkan cara pem-

bagian harta rampasin pirang kepada p-ara-Mujahidin. Ini meru-
puf.r sarana ta$:iah yairg sangat tep4 dan baik.

I{asus kedua yaitu, kitika Rasulullah saw meminta pendapat

dari para sahabainya m-eqgenai tawanan perarlg. Hampir semua
sahadat menyehrjui:pembefasan para tawanag. dengan penebusan.

fittdb;gair mireka ialah, peia;n, menunjukkal rasa belas kasih
lip"ai paia tawanan dengan harapan mereka ak1n tgrguBatr un-
iuf b"ri*"n kepada Allahl l{edua,i-ebagai ganti dari harta kaum
M"trujiti" yang tertinggal di Mak\ah dengan \arag-an akan dapat
*i-li*t r 

" meirp erb ai-[-i kondis i ekonomi mereka. Kecendenrn gap

flasut"ilr"h saw kepada pendapat ini menunjukkaT rasa.belas kasih
n^ri"tt"tt saw kefgda f^r^ sihabatnya. Persaan belas kasih inilah
u.on mendorons N-abi saw untuk mengangkat kedua tangannya
inerilani atkan dota bu ar ltibm Muhajirin ketika b eliau melihat mere-
tu u"t"ogLat menuju Badg dalam kondisi yang serba kekurangan:

p{*,'aV # l'J. "&L; 6 € e e t#dr i

' Ya Al I ah, nrcre ha ; 
" 
;t::::i;' ";ffilangkah mereha. Ya Allah, mcrZha kekurangan pahaian, anuger-
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ahkanlah mereka pahaign. Ya Allah, mereha itu lapar, maka ken-
yanghanlah mareila. "rrT
Tetapi hikmah Ilnhiah tidak menyehrjui kaum Muslimin men-

jadikan harta benda sebagai ukuran atau bagian dari ukuran dalam
memutuskan perkara-perkara mereka yang terbesar yang harus
semata-mata didasarkan kepada pandangan agalna betapapun kon-
disi yang dihadapi. Sebab, jika pandangan maerialistik itu dibiar-
kan pada saat mereka menghadapi pengalaman pertama,dalam
masalah seperti ini, dikhawatirkan hal tersebut akan menj'adi kaid-
ah yang baku, sehingga pertimbangan materialistik tersebut akan
menghancurkan hukum-hukum yang harus tetap bersih tidak ter-
campuri oleh tujuan-tujuan duniawi. Adalah susah bagi orang yang
telah jauh tenggelam ke dalam lumpur dunia untuk kembali mem-
bebaskan diri dari liputannya.

Imam Muslim meriwayatkan dari Umar bin l(haththab ra ia
berkata:

,-\;-*E ,a.;jfq ,gb asrJ-j/{E .:-irl'''
-2t+5 * -u,64 fts €. ]'\-i;,'il ;;1\
---5 6 6 e) b>iLljlli: u:Ji
o,\42ft 

f afr,',$;. t?1 ;=- -6r. i oF e. 3)LiV't

6,-i, i;i. ;'id i ?9t.4 u*, .,y ;,f
. (rsts,2 '-g;jJigi}.;s 'ti,'+"n

"Ahu mnsuh menemui Rasulullah saw, setelah beliau mcmutushan
penebusan taztanan. Tba-tba aku dapati Rasulullah saw bersa-
ma Abu Bahnr sedizngqrcnangis. Aku benaryta: Wahai Rmalullnh,
ceritahanlah kipad"a*t-heiapakah Ania dan sahabat anda
mcrnngi-s? Jiha aku dapati alasan untuk mernngis maka aku ahan
menangis. Jiha tidah ada alasan untuh mernngis maka aku akan
mcmaksakan diri untuh mcnangis harenn tangis anda berdua."
Jawab Rasulullah saw: "Ahu. mernngis harena u.sulan pengambi-
lan tebusan yang diajukan oleh para sahabatmu kepadaku, pada-
hal s'iksa mereka telah diajukan kepadaku lebih dehat dai pohon
ini (pohon di dekat Nabi saal."
Kemudian Allah swt menurunkan firman-Nya:

,v-$ a-a*4 8,i;\'d'*"'o'r Z$EA$
t l7) Abu Dawud dariJarr ul Faun\d,ZlN.
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"Tidak patut bagi seorang Nabi mempunyai taanannn sebelum ia
dapat inelumpuhkan musuhnya di nuka bumi,.", sampaifirman
Allah: "Maka rnakanlah dai sebagian ratnlasan perang yang te-
lah harnu ambil'itu....'rrt)a

\

ll8) Muslim,5ll58.
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Banu Qainuqa': Pengkhianatan
Pertama Kaum Yahudi terhadap
Kaum lllluslimin

|ENU Ishaq berkata: pada suatu kesempatan Rasulullah saw
mengumpulkan Banu Qainuqa' di pasar Qainuqa', kemudian bers-
abda: "h%ahai hnum Yahudi, nkutlah kalbn kepada rmrrha Allah yang
pernah ditimpakan-Nya kEada kaum furaisy. Masuklah kalbn ke dahrn
Islarn harena sesungguhnya kalian tehh mmgetahui bahwa aku adalah
Nabi yang diutus (Allah), sebagaima na kalian dapati di dalam Kinb kalinn
dan janji Allah hepadn halian!." Jawab mereka: 'Wahai Muhanmnd,
crpahah hamu mengiran hami ini seputi haumtnu? Janganhh hanw mem-
ba'nggahnn kemennngan terhadap suatu haum yang tidak mmgerti ilmt
peqeranga.n. Deili Alloh, seandainya hani yang kanw hadapi dalam pE-
erungen, niscaya kamu akan mengetahui siapa sebetartEn kami ini!."

Ibnu Hisyam meriwayatkan dari Abdullah bin Ja'far bin al-
Musawwir bin Makhramah dari Abu 'Uwanah bahwa, seorang Wan-
ita Arab datang membawa perhiasannya ke tempat perdagangan
Yahudi Bani Qainuq?'. Ia mendatangi seorang tukang sepuh untuk
menyepuhkan perhiala+nya. Ia kemudian duduk menunggu sam-
pai tukang sepuh Yahudiltrl menyelesaikan pekerjaannya- Tiba-pai iukang sepuh Yihudi:Itrr menyelesaikan pekerjaannya. Tiba-
tiba datanglah beberapa erang Yahudi berkerumun mengelilingin-
ya dan minta kepada wanita Arab itu supaya membuka penutup
mukanva. tetapi ia menolak. Tanoa diketahui oleh wanita Arab itu.mukanya, tetapi diketahui oleh wanita Arab itu,mukanya, tetapl ra menolal(. lanpa orKehnur olen wanrta Arab rtu,
secara diam-diam si tukang sepuh itu menyangkutkan ujung paka-
ian yang menutup seluruh tubuhnya pada bagian punggungnya.'ang menutup seluruh tubuhnya pada bagian

IGtika wanita itu berdiri terbukalah aurat balIGtika wanita itu berdiri terbukalah aurat bagian belakangnya.
Orang-orang Yahudi yang melihatnya tertawa gelak-bahak. Wanita
itu menjerit minta pertolongan. Mendengar teriakan ihr, salah se-
orans dari kaum Muslimin vans berada di temoat oerniapaan ituorang dari kaum imin yang berada di tempat perniagaan itu

3 tukang sepuh Yahudi dan membunuhnya.
olang oarr Kaum ryluslmrn yang oeraaa ol rempa[ permagaan
secara kilat menyerang tukang sepuh Yahudi dan membunuhr
Orang-orang Yahudi yang berada di tempat itu kemudian menge-
royoknya hingga oftulg Muslim ihr pun mati tertunuh. Tindakan orang-
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orang Yahudi yang membunuh orang Muslim.itu menyebabkan ke-

-utuhun kaum Muslimin, sehingga terjadilah peperangan antara
kaum Muslimin dengan orang.orlng Yahudi Banu Qainuqa." Den-

ein demikian, merJka adalih kaum Yahudi yang pertama kali
irelanggar "perjanjian" y"ttg diadakan di antara mereka dengan
Nabi saw.lre)

Insiden ini, menurut riwayat ath-Thabary dan al-Waqidy, ter-
iadi pada pertengahan bulan Siawal tahun kedua Hijri'r2o)" Kemudian i.asulullah saw mengepung mereka selarira beber-
ana hari hineea mereka menverah dan menerima hukuman yang
tan diputuslia-n oleh Rasulullah saw. Setelah merekaberada dibawah
kekuasian beliau, datanglah Abdullah bin ubay lalu berkata:

"Hai Muhammad, perlakukanlah para sahabatku dengan baik!."

Permintaan Abdullah bin Ubay tidak diindahkan oleh Rasu-
lullah saw. Abdullah bin Ubay mengulangi lqgi- p-grlnintaailya, teta-
pi beliau saw berpaling mulia. Kemudian Abdullah bin Ubay-me-
masukkan tangannya [e dalam baju besi Rasulullah saw. W1j1!r
beliau tampaliberubah, kemudian menjawab: "Tinggalha-n ahu!'.
Beliau tampak sangat marah, hingga raut wajahnya tampak merah
padam. Beiiau mengulang kembali ucapanny-a sarybil. me.mperli-
hatkan kemarahannia: "Celnha mghau, tinggalkan ahu!." Abdullah
bin Ubay menyahuti '"Tidnk, demi Allah, aku tidah ahan melepolhrt!
anda sebblum anda nnu memperhkuhan para sahabatku itu dengan baih.

Empat ratus orang tanpa perisai dan tiga ratus o,rang bersmlata lgngha!
yaig telah mentbelahuierhadap sem:ua musuhku-itu, apahah he_nd6h Arukt
habisi nyazuanya dnlnm wakti sehari? Derui Allah, ahu betul-betul.meug-
hhawatirhan tirjadinya bencann itu!." Rasulullah saw akhirnya berka-
ta'. "Mereha itu kuserahkan padamu dengan syarat mereka harus keluar
meninggalkan Madirnh dan tidnh boleh hidup berdehatan dengan kota ini."

Orang-orang Yahudi Banu Qainuqa' itu kemudian p-ergi men.-

inggalkan -Madin-ah menuju sebu-ah peilusunan bernama " Adzra' at"
di-d'aerah Syam. Belum berapa lama tinggal di sana, sebagian be-
sar dari mereka mati ditimpa bencana.

Sebagai seorang'Musfim yang memiliki hubungan "persekutu-
an" denga.i orang-orang lahudi gani Qainuqa-, sebagaimana Abdul-
lah bin Lhay, maka 'Uba&h bin Shamit pun datang menemui Rasu-
lullah saw Ialu berkata: "Sesungguhnya afu meniberihan layaHtns (wah')
kepadnAlhh vti, Rasu"l-Nya dan haum Murlimin 4* "nrymelepashan 

di
riilu dari ikntan persehthnn dengan orang'orang kafir tusebut."

Sehubungan dengan kedua orang (Abdull-ah bin Ubay dan
'Ubadah bin Shamit) inilah Allah menurunkan firman-Nya:

ll9l Srah Ibns His'vm,2147.
l?tri ath-Thab6i, ?i+80 d^n Thabaqatu lbnu &'a4 3168'
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" Hai ora ng- orang yang b eriman, j anganlnh knru tnen gambil ora;ryg-
orang Yahudi dan Nasrani menj adi pemimpin-pemimpin(mu) ; se -
bagian mcreka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Siapa
sqia di antara hamu mengambil mereka mcrcjadi pemhnpin, sesung-
,gg,hrrya oramg itu termasuh golongan mcreka. SesungguhnyaAllah
iidak memberi peturcjuk kepada orang-orang yang zalim... . Maka
knrnu akan mel'ihnt orang-orang yang ada prryakit dalnm hntinya
(orang- mang munafik), seraya berhata: "I{ami tahut ahan m.enda-
pat bencana." Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan he-
,nencrngan (kepada Rasul-Nya), atau. sesuatu keputusan dari sisi-
Nya. Oleh sebab 'itu, mcreka menjadi menyesal terhadap a7a yang
mereka rahasiakan dalam dirimereka.' (al-Maidah: 51-52)

BEBERAPA'IBRAH
Peristiwa ini secara keseluruhan menunjukan wata! peng-

khianatan orang-orang Yahudi. Mereka tidak pernah puas sebelum
dapat mengkhianati orang-orang yang bertetangga atan bergaul
dengan mereka. Dengan menghalalkan segala cara mereka siap
melaks anakan pengkhianatan.

Dalam peristiwa ini terdapat beberapa pelajaran dan prinsip,
diantaranya:

l- Hijab (Cadar) lthnita Muslimah: Seperti kita ketahui bah-
wa biang keladi peristiwa (pengusiran Yahudi Banu Qainuqa') ini
berawal justru gara-gara ulah mereka sendiri, yaitu membuat onar
dengan cara berusaha memaksa untuk membuka tutup muka wanita
Muslimah ketika wanita tersebut datang ke pasar mereka untuk
menyepuhkan perhiasannya.

Sumber terjadinya peristiwa yang diriwaya*an oleh Ibnu Hi-
syam ini tidak bertentangan dengan riwayat lain yang menyebut-
kan bahwa sebab timbulnya peristiwa ini ialah kedengkian orang-
olang Yahudi terhadap kemenangan kaum Muslimin di perang Badr
sehingga mereka berkata kepada Rasulullah saw:

+ J"6i,i+.(t\'"Jfr564r4F';,3 I
" Demi AI lah, s e aidailijb k$ni yang harar iahapi dalam peperan-
gan, n'iscaya kamu ahan niengetahui siapa sebenarnya kamiini!.'
Berkemungkinan besar dua "sebab" tersebut memang terjadi

kedua-duanya bahkan yang satu saling menyempurnakan yang lain-
nya. Karena, tidak mungkin Rasulullah saw melakukan pembata-
lan perjanjian dengan mereka hanya karena munculnya tanda-tan-
da pengkhianatan dalam perkataan mereka. Di samping itu, pasti
mereka telah melakukan tindakan-tindakan pengkhianatan kepa-
da kaum Muslimin sebagaimana dinyatakan oleh riwayat Ibnu Hi-
syam tersebut.

Peristiwa ini menunjukkan bahwa hijab yang disyari'atkan oleh
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Islam kepada wanita ialah dengan menutuppTk?' Senadainya tidak

demikian, niscaya ;.;il1;;Jbut tidak perlu,keluar. rumah de{re?l

menutuD mukanva. S;;;i;"ya menutup puk? bagi wanita Musli-

il"ii;;il *""i"ai-ti"f"* igq"q yan! diperintahkan Islam, nis-

;;;; ;;";-orurg Y"h;aiitu tiiak akin memaksa wanita Arab terse-

ii1-""^tirti,:;;;8"k" 6iup *t k.nya. Sebab, dengan tindakan itu

;;t;; i;"Vu b"i*"ksud menodai perasaan keagamaannya yang

,"".t" jelas 
-nampak 

dalam pakaiannya'---_Nr""ekinadaorangyangmembantahbahwaperistiw-ayang

t .tru" 
^iffi;;"t# ;i;F iU""" Hityum ini t"..4uPut iedikit "kelem-

ilt';"-d"i"fr*f"ft;#u""vu, t.hi.tggu tidak kuat untuk mene-

;;i;;; ti"t"* r"p"Ji i"i. iJt"bi riwalZt ini ternyata juga dikuat-

kan oleh sejumlah hadits Shahih, di antaranya:--*' 
;;ai""V""g aiti*ayatkan o-leh Bukh_ari-dari Aisyah ra, dalam

n.U iLt"-i"ti G"gi O"u"! yang lhram, ia berkata:

"Janganlah io (*oiia yang sedang berihhram) lne,nnyO 
muha

i"npZn cadar dan rnemakai pahaian yang daelup dengan vraras

fui dtt ans ̂ ia.e) at au z a faran. "
O"mit iati$Lh hadits yan-g -dil:r\,yayatkan 

oleh Malik-di dalamnI-

U"*ii*o: A;.f-N"if b"h*l AEauUuS bin Umar pernah berkata:

* iitTAi.i+i;'{o-J"^ 7t #*
,Tidak boleh u:anita yang sedang'ihrarn memahai cadar muka, be-

&;i;i" mcmnhai siruig tangin'" r2r)

Ana arti laranEan memakai cadar (tutup muka) bagi wanita yang

r"a**""J"f.ut*i"tr.*raiwaktumelaksan-akan.h{i.l{t9.gaga.la1an-
;;*ft'til;;-b ;a ;;"iia saja, tidak termasuk lelaki? .ridak dira-

ilil;i;;i b;*;i"ru' gun atau p ensecualian ini menunjukkan b a h -

i,;;;"fi;;k;l;;'"kq *+*)-+"*p4{' sesuatu vang biasa

i;ifik;; 6leh wanita Muslimah di luar pelaksanaan haji.
---- 

i,rgu hadits yang diriwaya+3n.oleh Muslim dan lainnya.dari
f'atimafi-bi"ti O"ir U?hwa setelah dia diceraikan oleh -suaminya,
if*"f"ii"tt ;;* *.tr"rintahkannya supaya-dia (Fatimah binti Qais)

;;;Gg" **u 'iddahrdi rymal] U*Tt. Syarik' kem'dian Rasu-

iliLilffi; *"*U.rit"fr-"["" kepadanya b ahwa rumah U mml Syarik

ffiydilih""l;l"h p;tb. s ahalialrla {s.a\aba1 Nabi saw). Akhirnya

na"ii"llah sa* m.m"rintahkan Fatimah binli 9ais agar menu!-ggu

;;;ted"fiu" ei;;tli anak paman Fatimah binti Qais yaitu Ibnu

ii*tii nnXiitli" k;il; aiu (tu"u ummi Maktum) seorans vang buta

V"iiif iit"t akaii melihat manakala ia melepas kerudungnya.
'- "It,rluh dalil-dalil yang mewajibkan wanita Muslimah agar

*"r,.ioip?"k|j;;;6;fi "ttggoi" 
tubuhnya dari lelaki "asing."

Adapun dalil-dalil yang melarang- lelaki melihat wanita terma-

suk wajfinya, dapat kimiiebutkan di antaranya:

i:.J1 A"nnoi, 31146 dan al-Muunththa', 11328'
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Hadits ;'ang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud dan Turmudzi
dari Barirah^ra ia berkata: Rasulullah saw bersabda kepada Ali:

..' ;'a]1 i 3f ,, :.'J;'$'.J\ Jid )t;;yl;zs^i ;!*t;i q
'i t'WahaiAlz, janganlah kamu mel.ihat (wanita) pandan|'demipin-

dang;. kqre_na hgmu hanya pryny_a hah pada' fandangZn peiama
tetapi tidah pada pandangai hedua (din seterusnya)|,'

-- lalam liwayat Bukhari dari Ibnu Abbas ra disebutkan.bahwa
Fadhal bin Abbas. pernah.mengikuti di belakang Rasulullah saw pada
hari.penyembelihan qurban. Pada kesempatai ini Nabi saw ditan-
ya ol_+ s-eorang waniia dari suku Khats'imiah yang terkenal cer!
wis. Ketika itu Fadhal memandang agak lama kepadl-a wanita terse-
but, lalu Rasulullah saw memegaig -dagu Fadhai dan memutarnya
ke belakang.

Di dalam kandungan hadits-hadits di atas terdapat dua laran-
gan: Larangan bagi wanita untuk membuka waiahriva atau salah
satu bagian dari angg-ota- tubuhr?ya di hadapan- lelaki asing, dan
la'angan bagi kaum lelaki untuk melihatnya. Kiranva hadlts-ha-
dits yang telah ka-mi sebutkan di atas cukup sebagai'dalil bahwi,
yaj+ wanit-a adalah aurat di hadapan lelaki asin! kecuali dalam
kondisi-kondisi tertentu seperti, darurat berobat, bElalaa kesaksian
dan lain sejenisnya.

I"q"pi di antara Imam Madzhab ada yang berpendapat bahwa
yajatr dan kedua telapak-tangan-wanita bukln aurat yang wajib
ditutup. Mereka menafsirkan -hadits-hadits 

mengenai rirasilah ini
sebagai nprilph yang bernilai anjuran (nndb), b-ukan wajib. Ken-
datipun demikian, semua fuqaha' telah menyepakati bahwa seor-
ang lelaki (asing, bukan muhrim) tidak bol6h'melihat salah satu
angota tubuh warit:a 4"qg4n syahwat, dan wajib atas wanita menu-
tup mukanya manakala kefasil<an telah menyibar luas sedemikian
nrpa.di tengah-tengah masyarakat, karena semua orang yang me-
mandalgnya adalah orang-orang fasik dan bermata jalirig.

Jika anda perhatikan kondisi kaum Muslimin sekarans- denpan
segala kefasikan dan keSqungkarannya, fibat lemahnya p'embiniin
dan akhlak, niscaya Anda akln-.menyadari bahwa tidak ;da-d** *t'k membolehkan wanita gelnlukia wajahnyl dalam kondisi seperti
it.. ses.ungguhnya jurang berbahaya yairg sedang dilalui masyar:akat
lslam dewasa ini menuntut -untuk menjamin keselamatannya- pen-
ingkatan sikap "hati-hati" dan;pen!"t trtt-p"ng"t"t""', r*pai kaum
Muslimin mampu melewati *brp-"" berbahayi tersebut dan mampu
pula menguasai serta mengenda-likan masalih yang dihadapinya. '

Atau dengan.ungkapan lain, sesu-nggrlhnya orang yang selalu
mengambil ruhhshah (kelonggaran) dan kemudahan--liemidahan
agama, lam!3t laun akan- men-ghanyutkan diri yang bersangkutan
kepada tindakan melepaskan diri d-ari kewajibin sEcara kdeluru-
han selagi tidak ada arus sosial Islam yang 6enar yang *"ng"t di-

2to Fiqhus Sirah: Dirasat Minhajiah rlkniyah



likan ,,keringanan-keringannan" tersebut dalam suatu Manhaj Isla-

mi vanebersifat "*;;'A;'*"*"titt"tanya 
dari segala bentuk pel-

;;;;" batas' yang disYari'atkan'*-E;;pi 
u""t'"vl ada sebagi"" e'i1,tulf,lfi hmf1.t6*Ik"puJ"-"i" yang 

-meteka 
namakan "p

n erub ahan ru-.tri'i u'i.**;;;1uh f eringan an, kemu dah an d a n

l#tT#"fr"f lr'nlr*if *r:*ygtr,fi ii'Tsli.l"T'"'!*
iiiiilffi "k;[;ilil;'a;;G"d;']va, s amp ai s-ekarang sava belum

mendapatkan sahr *',;il' ,fi;Ebih'1"n;'u"t"t *"""ilp1.il kaidah
,,berubahan hukum iiii"i; i&"bahan-jannn" selain dari keharusan

,fi;"f,|1u,, *"jiU"V. *".,it rp w.ajali 
-b 

a.gi wanita, mengingat tun-

hrtan-tuntut r, ;u*ii;;;-;;" kita.hidup sekarang ini di samp-

i:f; ,tidiT"-f *?tl*f, ti'J:l'f; :#l'liiu'ff Hffi 5'f'x1:
ill',i't Jfrt'#' tlli, r u*U il menu n-ggu iatangnya pertolopsan Allah

d"6;;."ujudkan masyarakat Islam yang kita cita-citaKan.--*;_-ilfr;; til iimbut karena yahudi Banu Qainuqa'. ini

il:#"$if, *f H:,Yilnth'ffi lX?T;:llffi itii,!*r"iJ
il;;k;; ffi b; il;;i-ffi;;'bongkar setelah-sekitar tiga tahun

;;;;k; ;;;"ttdu* kedengkian tersebut?*---i;;t*nu", 
karena sisuatu yang m-enyulut kedengkian yang

,.ruf, rll? ffi i"U; ;i'e;t"*-eada ni"reka- itu ialah p eris tiwa ke -

;;;il; k;; ffiii*i". pada perans Badar. Suatu kemen-angan

vans tidak pernah ;;;;i;; b;t;;ft u" ti*u sekali. Hati mereka ter-tb:iil";e"#ffi ;ffi -d;"-kLdcian.Sementaraihrmerekatidak

#.; ;ilk; 6;;; uiu" 
" "iuL - 

m e nu.mp ahk a,n nv 1'- 
s eh i n g g a

;ffiilrit#rH-;;t'.k;k;iina"tu"i.h"j!"l"S."i.Kedengkian
;;;;U;";ii;aup ka,t* Muslimin ihr tampak.jelas {aJa1, 

sungutan

;;; .tbil;;;;"k;;;'il;"p f;s'"nu"gi'l $""T Muslimin pada

;;;;ilg-J;;, ;;G.i*ana dipat \ita baca dalam beberapa riwayat.

Ibnu Jurair *""ti*uvu*"n buh*u Malik Bin Shaif --salah seor-

."n iliiii; b;'#; fJft; *bagian Muslimin ketika mereka

keirbali dari Perang B.{ar:

-rrl!rl-G*,j;3 3.\:r;3'#r';, (€*t- -;1'k -+' . i 4 5;'# 5u "f ' E S;Jt' 5 {"
...\3Jq'e4i'g

" Jan ganlah kalia-n. tertipu oleh, kemenan gan t"{h39grl?LT

8ln{rnf #-xifl:*'"'}Hrg:,Ti?t'il;"i""ltX;llll
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. - Seandainya orang-orang itu menghormati "perjanjian " yung
telah mereka sepa\ati dengankaum Muslimin, dipastiLai tidak 

-akan

ada seorang pun dari kaum Muslimin yang mengusik dan menyak-
iti mereka. Tetapi mereka tidak menghendaki selain kejahatan, se-
hingg#,'kejahatan itu sendiri kembali-kepada mereka. "

3i!"Perlakuan Islam kepada Orang Munafik: peristiwa ini
berikut pembelaan Adullah liin Ubay kepada orang-orang Yahudi
dalam b-entuk yang telah kita. ketahui, dengan jehimemS'eberkan
kemunafik?n- orang tersebut. Dari sikapnyJitu jelaslah sudah bah-
wa dia adalah seorang munafik tulen y-ang menyimpan kedengkian
dan kebencian kepadi Islam dan kauin Mushniin.'
- Tetapi, kendatipun demikian, Rasulullah saw tetap memperlaku-
kannya selaku seorang Muslim. Beliau tidak menggugat kermunafi-
kannya- Tidak juga memperlakukannya sebagai seorJnfmuspik atau
murtad-atau orang yang berdusta dalam mlnganut Islam. Bahkan
Rasulullah saw meluluskan permintaan dan tuntutannya itu. "

Ini menunjglkan -sebagaimana disepakati para ulama'- bah-
wa orang munafik selama di dunia harus-diperlikukan oleh kaum
Muslimin sebagai seoran-g Muslim sekalipuh kemunafikannya te-
lah dapat dipastikan. Ini karena hukum-hirkum Islam secara kese.
lumhan terdiri dari dua aspek: Aspek yang harus diterapkan di dunia
di mana kaum Muslimin berkewaiiban menerapkinnva dalam
masyarakat mereka, dengan dipimpin oleh seorang KhJifah atau
kepala negara. Dan, aspek lain yang akan diterapkan *elak di akhirat,
yang pada saat itu segala urusiur dikembalikan-kepada Allah swt se-
mata.

. S-e;-auh -man-yangFut qspgk -pertama, seluruh persoalannya
harus didasarkan kepada bukti-buliti hukum yang bersifat material
dan e-mpirik,- karena setiap-keputusan hukum didasarkan kepadan-
ya. Alasan-alasan yang didasarkan kepada keyakinan dalain hati
dan kesimpulan dari indikasi, tidak boleh digunakan di sini .

Adapun menyangkut aspek kedua, maka sepenuhnya didasarkan
kepada keyakinan dalam hati dan yang akan bertindak-meneadilinya
adalah Allah swt. Kaidah ini dijelaskin oleh Rasulullah sai' d"tam
sebuah hadits yang diriwa)qtlan oleh Bukhari dari Umar ra:

"Kami seharang ini mcEnitushan (perhara) hanya berdasarhan
kepada amalan halian yang bers,{at lahiriah.'
Dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Mus-

lim, Rasulullah saw bersabda:

Gii3K ;, /€#'r5i,6-u36=t'F t

-3,,grc $ lp'^t uFv,* i. **1
Q-3 r^i ,lg_ 5ai .3t'r 6'e -&'i ''-:- i'6
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* ;g&ealc:'
"sesungguhnya kalian mengady'hgn perkara kepadahu' Y(g ?tu:
iskii tfia t"U"siti i; antira kaliai lebih pandai berhujah dai-
';:";;;";;i; i;;;;; ;"ii,res" aku menutuskai perknranva berdnsar-
't; ;;;7, ;; ;t'; d" ;e; M ah a s iap a vans re n d ap atkan ke pu.t u - 

.

;; ff;it;' "Eiiiii 
eiu' 

" 
rikon s 9 I ry'ti v aig s e b e nanry a''?'a3 /i

iik ,oudorarryi, t 
"ia"nbh 

ia tidah mc_hgamb;brya,karena hal itu
hamyalah tuginggom dari api neraka'

Hikmah ditetapkannya-kaidah.ini, agar.keadilan di antara

manusia tetap terp'"tih"ti dan tidak menjadi ajang permainan.

s;b;b,;illki" ,i;. ada sebagian pensuasa memutuskan suatu

perkara ,"*.t"-mif, Gd;;'l"n k"pid" !{:!{f*. bersifat
doronsan p"r*".r, d.ttt iy"t i"* hatiihanya karena ingin bertin-

dak zilim kepada sebagian orang. 
---_- 

sebaeai'pelaksana; terhadip kaidah qy"ti:+ inilah rnaka Ra-

,"hf"h ri*,'[""aiiipnn banyak- mengetahui ihwal. kaum Muna-

fikin dan aDa vans;6;;d#ai nati riereka melalui wahyu.Allah

swt. dal:rm- hrikum-hu-kum syari'at sec.rra umqm memperlal(u6an

il;"ilffi;"iiki;i-;;b"e.iilu"u halnya terhadap kaum Muslimin,

tanpa membeda-bedakan.
Ini tidak bertentangan dengan kewajiban kagm -lVluslimin un-

t"f. UL*i[.p ft.ii-i"ii1iil.aup !qu* nnuirafikin dan bertindak arif
a;i;;;ilh;a;pibitbue.i tindakan mereka' I(arena hal ini meru-

;"ffi t;;iib;'kaum l\iuslimin pada setiap *ukry dan situasi.

Memberikan Wala' kepadi Non-Mushm: Jika kita perhati-

ku" h"[u-m r'utit yang dikelirarkan menyusul Wlistilva,ini, yaitu

3il*H;*;:l*:t'hti.Em''tffi :'l"-#"I;ff l5#tlf t"fs
meniadikan non-Muslim sebagai wali (pemimpin atau tempat mem-

ffiiffifi;dr;; i;;'r;b;;;'t"*an s etia"- atau- "s ej aw-at" untuk

;;i.k"6 k;r6;; dan denjalin tanggungtawab kewalian.

Masalah ini termasuk hukum-hukum Islam yang ljdak pernah

dioerselisihkan oleh kaum Muslimin s epanjang- masa,- kareqa 
- 
ayat-

;;'J;-dil;;;v;h*tt masalah ini binvik s.ekali jumlafrnyq

H.iif.}-t"Jfti;Jitr ffiU6*i pun yang men-egaskan masalah ini,

;;;;"i J; iiut *"t"*itt, mn'hnwi'- Disini tidak Petl* kami sebut-

til;iit:J;tti''l"tr"U"t, mengingat sudah banyak diketahui oleh

masyarakat luas.--- -"Tidak 
ada pengecualian dalam hukum wala'ini malainkan

t"rs"bub ol"tt ritu frLndiri, yaitu apabila kaum Muslimin dalam

ili;;; t"rfuf" t"*"tt *.nihud"pi berbagai intimirlSsi dipaksa

il;iu" *p"-untuf-*"iru".ikan wald-nya Allah swt telah

memberikan keringanan ini dalam firman-Nya:
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" J angan lah o- f a,ng - or. ang M u' min me ngamb il orang- orang kafir
7n9 

nj a /i y q li (p9 mjTnpin) de ngan miningga lh an-orang- orang
U"?;f (atry.nya). Siapa saja berbuat demidian, niscayalepaslah

",i4,dari pertolongan Allah szot, terkecuali harena (sias at) mzmihha-
yr;qad'iri dari sesuaty yarg ditakuti dari mereha. Allah meneeringathnn
h*tnu terhadap diri (siksiz)-Nya. Hanya kepadaAllahiu:t kdmbali
(mu).' (Ali-Imran: 28)

- Hendaknya diketahui bahwa larangan menjadilkan non-Mus-
lim sebagai W-ali ini, tjdak berarti sebagai periniah untuk berbuat
dengki terhadap mereka. Seorang Muslim dilarang berlaku dengki
kepada siapa pun. Harus disadaripula bahwa sese6ranE marah tir-
hadap orang-lain karepa Allah swt, itu tidak sama den-gan berbuat
dengki kepadanya. Sebab, tindakan yang pertama bers-umber dari
kemungkaran yang tidak diridl?i Allah, yang membuat seorang Mus-
lim marah karenanya. Sedangkan tindakan yang kedua bers-umber
dari pribadinya, tanpa memandang tindakan dai perbuatahnya.

Marah karena Allah swt, sebenarnya timbul karena rasa kasi-
han kepada.orang yang bgrbuat maksiat-atau orang kafir yang sepa-
tutnya mendapatkan murka tersebut. Sebab, orang Mu'min diperin-
tahkan supaya mencintai semua orang sebagairnana ia meniintai
$i.ilyf seqdiri. Iid"k ada sesgatu yang lebih-dicintai oleh seorang
Mu'min selain daripada membebaskan dirinva dari siksa Hari KiI
?mat" dan meraih kebahagiaan abadi. Oleh s6bab itu, jika ia marah
kepada orang-orang yang berbuat ma'siat atau oran!-orang kafir
maka rt-u-hanya karena ghirah-nya kepada mereka dan -keprihltinan-
ny-a-melihat mereka terancam oleh kesengsaraan abadi dan siksa
Allah swt di akhirat. Ini tenhr bukan tindakan denghi yang dilarang.
Tindakan ini tak ubalrqVa sepgrti _se9ryng ayah yaig inatih k"p"a?
anaknya demi kemaslahatan-dan kebahagiah sairg anak teneb.rit.

Tindakan ini juga tidak bertentangan dengan perintah bertin-
dak "keras" terhadap kaum kafir, Kareni seringfali tindakan "keras"
itu. merupakan satu-satunya sarana untuk perbaikan. Seorang pen-
yair pernah berkata:

6t*4lrtr;t$rt
FS;};6t+i,l:Jt

"Bertindakluh \grp sqpqya mereka sadar, Siapa yang mengasi-
hi seseorang, hendaklah seliall-sekali bertindak keias- kep-adany-a. "

- $endaknya_diketahui pula bahwa larangan memberikan zrah'
kepada kaum_kafir tidak berarti memberikan peluang untuk bertin-
dak. tidak adil kepada mereka atau tidak menghorriati perjanjian-
perjanjian yang sedang berlangsung antara k-aum Musiimjn den-
gan kaqm kafir. Keadilan harus selalu ditegakkan. Kebencian dan
k.malahutr karena Allah sama sekali tidak-boleh menghalangi pel-
aksanaan prinsip-prinsip keadilan.
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Firman Allah:
"Dan janganlah sekali-kali kebenc.ialmy' -terhqd3p suatu hau'nt
mendoroigkamu berbuat tidak adil. Berlaku adillah, karena adil
itu lebih f,enat kepada taqwa." (al-Ma'idah: 8)

Hal ini bertujuan supaya Anda menyadari bahwa \aum Mus-
limin, tidak seperli ummitiain, adalah iatu ummat sebagaimana
ditegaskan oleli naskah perjanjian yang telah kami jelaskan terdahu-
lu. dengan demikian, *ilo'-dinpeisau?araan mereka harus dibatasi
il"d;A; ii"gf""gl" mereka iaja. Adapu! P.ergaula n. Qitu'arruktt)
*er"ki kepadi seniua orang maka harus didasarkan kepada prin-
sip keadaifan dan keinginarakan kebaikan bagi semua orang.l

t\
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Perang Uhud

P8?ERAI\6A|\ ini teriadi karena para tokoh Quqlsy yarig tidak
terbunuh'pidi' perang Badr bersepakat untlk membalaskan den-
dam orang-otang yanf terbunuh di-Badr. Meleka ingin membentuk
oasukan 6.tut it-ttu it"nehadapi Muhammad saw, dengan dukun-
ean dana dari sJluruh kekayaan iang dibawa oleh kafilah Abu Sofuan.

i(einsinan ini akhirnva dis-etuiui olJh seluruh kaum Quraisy dengan
didulirne pula oleh ulnsur-unsrirpng dikenal dengan nalna 'bl-Ahabiit"
(suku-sikti lain disekitar Makkah yang terikat perjanjian dengan suku
brrraisy). Bahkan mereka mengerahlian kaum wanita untuk mence-

eitr t-itwu para tentara dari medan perang apabila kauq Muslimin
ir"lancaik"tt ter.trgan kepada merCka. I(aum Quraisy keluar me
ninggalkan Makkah dengan tiga ribu tentara.- 

Setelah mendensan kabar tersebut, Rasulullah saw lalu men-
sa dakan mrrryu*"tuliden gan para sahab atnya. D alam musyawarah
ini Rasulullih saw meniluarkan kepada mereka antara ke luar
meniemout musuh di luar kota Madinah atau bertahan di dalam
k.dM;ailah; iika musuh datang menyerang kota Madinah baru-
lah kaum Musiimin menghadapi mereka dalam kota. Dari kalan-
Ean orans-orang tua)-termasuli Rbdullah bin Ubay bin Salul, me-
irilih tu*iran k-edua (bertahan di dalam kota Madinah) sedangkan
sebaEian besar dari para.sahabat yang tidak berkesempatan ikut
p..uig Badr berkeinginan-menghadapi musuh di luar kota Madi
nah, lalu mereka berkata:

+ . ., tff 'p:ti+\I\ii;i1.'4'$51tr cN $iifiU
"Wahai Rasulullah, bawalah kami keluar menghadapi musuh
kita agar mereka tidak menganggap kita takut iian tidak mam-
pu menghadapi mereka."

Golongan ini terus saja meldesak Rasulullah saw agar mau
mengadakariperang di luar li{adinah, sampai akhirnya beliau menyetu-
juitria. Kemidian-Rasulullah saw masuk rumahnya lalu mengena-
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kan baju perang $an.mengambil 
senjatanva. Melihat ini, lalu orang.

orang yang meno*rk'i{;"d"iiuh q"il tersebut menyesali dirikarena

-*&iT.T"f, *"*"tru n*"i"ttutt saw untuk melakukan sesuatu

ffi;;d;i; aiiiieilil;;' ;il|;;; *"i"ku b erkata kep ada Ras ulu I l-

ah saw:

* i-6 \iijt ;!, .4!'4'i16' iis!:r('-!u;3*"t
"Ya Rasulullah, kami tadi-telah.mendesak aqda uqluk keluar

";;"fi tia;k ii;;t;F [imi. berbuat demikian. Karena itu

iit " *a" itt a duduklah saja!"'

Tetapi Rasulullah saw menjawab:

; it r{- .k rrt *'5" /i3t &\, *i$,str'W.#-u
"TidakpantasbagiseorangNabiaoabilatelahmemakail>ahaian
perangny a untuk me Ie takkan"y" u[il.6 il; uiii"i u-ip"rhng. "ol-r"*udi* 

Nabi saw keluar dari Madinah bersama seribu -orang
pasukannya menuiii 14!i, n14 hari Sabtu tangga 7 Syawwal' tiga

buluh dua bulan,J"i"h-h'd"h beJilu,]23) Ketik;ai tenlah nerl{a1-
5"^l"ri. Nffiil"t;-a; Uh;d, Abdullah bin Ubay bersama seqer-

fir[H:$#[T$'i";**Sl1'ffi :x'""':3:]1t-"?i;#'1*:
kannya:

,,tt*i1fu,,+.-rr-*6J,44\i'l'*;'o\Aj\LG';a.'A'
"Dia (Nabi saw) lidak -mgnyetujui.pendapatku 

bahkan menyetu-

i'i oendap"t #J-*"i.--i"gutuh din oring.-o{?tq aw?m' Fni
'uaul t"tri untuk apa kami harus membunuh drn Kaml sen(un.

Abdullah bin Harrag-n berusaha -mencegah, 
mereka dan mem-

fl :tri$#,tffil*T[:ii**,nr*1ru'*l'f;'g#;H#;:;;
iEin terladi'pEooiiii "irr"y" \"ry tidnh akan mengikuti kalian."

Bukhari *#*"V"tk-an bahwa kaum Musli{rin berselisih

nendaoat dalam ;;;"i;ffi; ti"aaturr desersi itu' Sebagian men-

EZ;;;{;."';ii;;' ; ;;"s,,;tr;{"r', s edanskan s eb a gian vans lain me n-

satakan : "Biarkaii-h iwnio."'Lalu turunlah firman Allah swt men-

il;i h;i i;i' 
. 

i

t f -: z \t :355'Lt, 4*; :6?$i e786
i,- '.i,ii+\ ;;'3151\ 'o3'+51

-- lrr) D"t-"f"t" "le-h 
lbnu lshaq dan lnrant Ahntad' Thabrani juga meriwaptkan hadits

hanrpirseruDadensanntNa.;;:;:i;;;ib;;'fi;'v"iliiza"nTaihhufifhabari'4SoodanTnrti-
b u lliustn di i Imam-Ahiad' 21 62'"- -"rh) T;;;;;"1ni *;)a,3ft7 dan sirah lbnu Hisva*' 462'
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.'PMaha rnengapa kamu 
"yfjqai 4rya goilongan datam m.enghadapi

gra7ry: orang munnfiq, pa dahal AI lah stpt te lah me mb alikkarlmcrefr.a
Qepada hehaf,iran, d&ebabhan usaha mereha sendiri? Apahah kamu
ingin memberi petunjuk hepada orang- orang yang terih d.isesathan
oleh Allah wt? siapa pui yang disesatkai Auih sat, sekali-hali
hamu tidah munghin menditpqt"han jalan untuh memberi pet"oiin
hepadarrya. " (an-Nisa': 88;rzll
Menghadapi. peperangan igi, sebagian sahabat mengusulkan

supaya meminta ba!tuan kepad-a orang-orang yahudi, nErrgingat
m ereka -terikat p_erjanjian 

"."t-,lk- 
s alin! toloig-menotbnj a;g;

kaum Muslimin. Tetapi Rasulullah saw-menjaiab:

-!- A|F, & 1#fg;'u-p: - 5.!
"Kita tidah akan pernah mcminta bantuan hepada oraw-oranp
Mu s ynk untuk me ngh a dapi orang- orang tnu syik A"i"rry qj ., vE,) 

o

Kemudian Rasulullah saw bersama para sahabatnya -jumlahmereka tidak lebih dari tujuh ratus tentara- mensamb"il p6sisi di
sebuah dataran di lereng.!un9ng ulrud d"" m"m6i"ie"gi eiri ei
balik,gunurrq igu, menghidap ke irah Madinah. gititu nrenempat-
kan -lima puluh pasukan pernanah di atas bukit yang terletut ai
.belakaSg kaum Muslimin itu. Rasulullah saw menun;-uk Abdullah
bin Jubair sebag.?i.pimpir-ran pasukan pemanah. Kepida pasukan
pemanah Rasulullah saw berpesan:

eg$tg,'|;,jj {, F6giJ e3_W,e\}3
f3'Sg€#{v'o$,rI5595ri.;t'{r3!

+6,!6
iBgrtragala!./i lerr-rpat halian ini dan I'indungilah pasuhan hita dari
belahang. Bila hal'ian mel'ihat pasuhan hita\erhdsil nendesah dan
ryenjqrgh mu_suh, igngg.rylgh sehali-kali halian turut menjarah.
Demihian pulg 

-a1tdq.i halian mclihat pasuhan h,ita banyai yang
guguri j angan lah haliiffi ergerah mcrib antu. "w
RaIi'bin Khuda[i da*,'samurah bin Jundab, keduanya berusia

limabelas tahun, meminta kepada Rasulullah saw untuk"ii"t r.rtu
dql* peperangan ini. Kareni terlalu muda, Rasulullah saw meno-
lak permintaan tersebu-t, Tlqpi setelah dijelaskan kepada beliau bah-
wa sesungguhnya Rafi' ahli memanah, akhirnva Rasulullah saw
membolehkannya. Kemudian samurah bin Jundib pun menghadap

124\ Shahihul Buhhai, 5131.
125) Thabaqatu lbni Sa'ad,3/80, Ibnu Ishaq meriwayatkan sepertinva. 2t65.

. 12.6)^Ibnu sa'ad,3180,Ibnu Hiqram dengan iafazh yairg hampii sami d'engan Bz hhai seper-
tinyt, 5128.
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Rasulullah saw serayaberkata: "DemiAllah slvt -+u bisa membanting

ii&titALhiinya nasulullah saw pun membolehkannya juga.

Pada hari menjelang Uhudl-Rasulullah s-aw mem.egang- sgbi.-.

bh p;;;;; k;fiei"" b E.t"ttvu. f 9p 
ada. p as ukannva : " Siap-aka h (

;;;" i;l;" y""g tiiss,'p--iiL,*t'; i"ngsi pedlns.;nii"' Aby P{lanah
;;il t ;;"tu i""ii u* ffi , i "Aku s gnsgr4p icnienuhi-fungs'y 

? i,!" kemu-

diuh *""Lrima ieding tersebuid-ari.tang,an Rasulullah saw' Ia

;;*;i;;;k;"15t"*Ui, kuin *.'"h lalu ?iikatkannya di kepala

lii.iir%L" eUit-o"i""rtt jika ingin berperang sampai mati) kemu-

ii;;; 6"'iutun *!"eJifinii ba"risan dengan membanggakan diri.
Melihat ini-Rasulullah saw bersabda:.

+ $ ili r :,"1 J?LJ {ii44-14* :.. .
"sesunggu'hnya cara b'er\alan.seperti itu dimurkai oleh Allah sut
n""iii;7iii'riift, fnh- ii*t;k"l sepert'i'ini (perang); "w
Kemudian Rasulullah s aw menyerahkan p ali i'kepada Mush' ab

bin Umair. SementalJi-tr p*"t q" rpVun kanin liaum- Musyrikin di

[u-wah pimpinan Iftalid bin Walid diniayap kiri di bawah pimpi-

nan Ikrimah bin Abu Jahal.
Perang campuh pun berlangsung sengit' Da]gm pertempuran

ini kaum ilIuslimin berhasil menyerang kaum. YgtVISi" secara

*!"*n"*f.un, t"*tu*. eb" b".i""nah, ilamzah bin- Ab dul Muth-
alib lai Mush'ab bin Umair'

.*ls;l;rtfi :isli'fi fi hf ''ililr:m,ft t#'#;ro;5nx
il';ffi ;;ffi p".tolottgun-Nya k-epad-a kaum Mus limir-r sehin g-

;; k;u-m-Mu;Ftin- tu'i m'undui terbirit-birit tanrl *"1sh131-\1n
ilanita-wanita mereka yang menyumpah serapah kepada merelia.

ffi;M;rti*i" terui " mJneeia; mereka-seiaya. mengumpulkan
ffiG ,u*||;. Melihat ini pasikan pemanah.png bertugas mengaw-

JA ;-t* Uirtit tertarik,ttttik tgrun mengambil barang-barang ram-

o*.n bersama para sahabat yang lainnya, kecuali pimpinan mere-

[i AUa"I"tt bin Jubair, bersamabeb erapa-orang tetap setia m_e{a.-

;;'b;ili;"vu 6"fl."ca;"Aku tidnk akan tnclanggar pqtntgh. Rasulullah

,?rJ,lnrliiftaiUut it vilb.sqdah tidak terjag.aIecuali oleh beberapa

;;;;;:-rtt"fa uin fratii bersama pisulann-va pun melancar-

L;;rr;;;"" U.tit , Jan diikuti olfh Ikiimah._sehingga mereka ber-

irl"ii;;ilffi o"';1."'' pemanah yans.mpih setia mengawal bukit

i***"t-e[a"iitr-Uin iriUuit Dan, mulailah mereka melancarkan

;;#;; f;lik 
- 
k;p;e; kJ; Muslimin dari arah belakang'l2E)

---- tnl niT;*"*, t/233. Muslim meriw5ratkan sepertinya dari.jalan Hamad bin Salnralr,

,.""ia'id"iitirhr;fiili"Jli*iiJ"tJ["u"tt""'tsorngguiirryoioadalaEcaraberjalan5nngdinut-
Aai'eilah sc{'L" Lihit: Shahihu MusUm'7|l5O.*""tzSi 

fn"Uiiii na ii'"i, sftl'a"" Imam Bukhari meriwayatkann5'a dari Barm' di dalant

Kinbul Jihad,5128.
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Pada saat itulah kaum Muslimin terhenyak; mulai terdesak dan
diliputi oleh rasa takut, sehingga mereka berperang dengan tidak
teratur:lagi. Pasukan Musyrikin semakin gencar melancarkan se-
ranganisampai mereka berhasil mendekati tempat dimana Rasu-
lullah saw berada. Mereka melempari beliau dengan batu, hingga
beliau luka parah pada bagian rahangnya. Sambil mengusap darah
yang mengalir di wajahnya, Rasulullah saw bersabda:

* u. &-.,' & p j s-f',4;i t t#Y:5'e5- Jf
"Baga'im.ana mungh'in suatu kautn mendapat hemenangan, sedan-
ghan merekq rneng@lirkan darah di anjah Nabhya yang menga-
jak mereha hepada Jalan AIIah wt.
Kemudian Fatimah datang membersihkan darah dari wajah-

nya sementara Ali mencucinya dengan air. Setelah dilihat darah
tetap mengucur akhirnya Fatimah mengambil pelepah kering lalu
dibakarnya sampai menjadi abu kemudian abu itu diusapkannya
ke tempat luka dan barulah darah berhenti mengalir.rzr)

Di saat-saat kritis itu tersiar desas-desus bahwa Rasulullah saw
gugur dalam pertempuran, sehingga mengguncangkan hati sebagi-
an kaum Muslimin dan menyebabkan orang-orangyang lemah iman
di antara mereka berkata: 'Apa gu,nanya kita di sini jiha Rasulullah
saut telnh g.tg)r?." Kemudian mereka lari meninggalkan medan per-
tempuran. Tetapi menanggapi issu ini Anas bin Nadhar berkata:
"Bahkan untuk apa lagi kalian hidup sesudah Rasulullah saw (gu-
gur)?" Kemudian sambil menunjuk kepada orang-orang munafiq
dan lemah iman, Anas bin Nadhar berkata;'Ya Alloh, sesunggthnya
ahu berlEas diri hqada-Mu dai apa yang mqeha katak;an itu, dnn aku
memohon ampun kepada-Mu atas apa yang mereha ucaphan itu." Kemt-
dian Anas bin Nadhar melesat dengan membawa pedangnya men-
erjang kaum Musyrikin hingga gugur sebagai syahid.r3o)

Selama peristiwa ini tampaklah semangat pengorbanan dan
pembelaan yang rnengagumkan dari para sahabat Rasulullah saw
yang selalu berada di sgkitarnya. Mereka rela mengorbankan raga
dan nyawa demi membbla. d.an menyelamatkan Rasulullah saw.

Bukhari meriwayatkari'B':rhwa ketika orang-orang meninggal-
kan Nabi saw dengan membrisaikan dirinya dari desakan pah-ah-
panat' kaum Musyrikin. Abu Thalhah adalah seorang pemanah ul-
ung daq selalu tepat mengenai sasarannya. Setiap anak panah yang
dilepaskan olehnya ke arah kaum Musyrikin selalu diamati oleh
Rasulullah saw pada sasaran manakah anak panah itu menancap.
Kemudian Abu Thalhah berkata: "Demi ayah dan ibuku yang mmjadi
telrusannnt, tah usahhh Anda mengamat'ihu nanti terhena panahan musuh.
Biorlnh mengerni leherhu asalhan lehennu selannt."t3r)

lZ9) Muttafaq 'alaih dengrn lafazh png berdekatan.
l3O) Mrttafaq 'alaih.
l3l) Bukhai, Sll33.
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Abu Dujanah juga melindungi Nabi saw dengan-dirinya semen-

tara panah-pinah musutr bertubi-tubi menghunjam di punggungnya'
Demikian pula ziyadbin sakan. Ia memerangi Rasulullah saw den-
gan dirinf sampai ia gugur bersama lima orang sahabatnya' Menu-
irt riwayat tUnri Uisyam, ia merupakan orang yang terakhir gugur
melindungi Nabi saw hingga roboh karena-luka yar-rq mengenainya,
lalu Rasuiullah saw berklta:'Dekatknnlnh dia kepadahz" kernudian
meletakkan kepalanya di atas kaki beliau- dan-akhirnya ia.menghem-
buskan nafasnya ying terakhir bertantalkan kaki Rasulullah saw.

Selang sekian lama pertempuran di antara kedua belah pihal.
pun mulai-mereda, dan be-r'akhir. Kaum Musyrikin mulai meninggal-
kan medan pertempuran dengan rasa bangga alas "kem-enangan"

vane diraihnva. sementara itu-kaum Muslimin terkejut melihat para
i"hiU"t vans be.suEuran. di antaranya Hamzah bin Abdul Muthal-
ib, al-Yama"lhd b'in Nadhar, Mush'-ab bin Umair dan lainnya' Ra-

;"dtlrh ;;; ri"aiti sangat berduka-cita atas kematian p'amannya,
Hamzah, apalagi setelah-melihat mayatnya -yaqg- dibedah perutny.a
dan diiris hidun:g serta telinganya oleh qusu-h. Selanjutnya Rasulull-
ah saw mengubirkan mayat--miyat itu dua-dua dalam satu-kain lalu
bertanya:"Si-apahah yang pabng banyak hafal al-Qur'an?." -Setelah diber-
itahukln lahi Rasriluflih saw memasukkannya terlebih dahulu ke
liang lahat. Sesudah itu Rasulullah saw bersabda,"'4ku mgyiadi saltri
bagt-mereha pada hari kiamnt." Rasulullah s-aw -mgmerirrtahkan -agat
mEreka dikuburkan berikut pakaian dan darah mereka apa adanya
dengan tidak perlu dimandikan dan dishalatkan.r32)

Orang-orang Yahudi dan munafiq 1ngbi -m-enuniukkan keben-
cian mere[a kepida kaum Muslimin. Abdullah bin U!,ay bin Salul
bersama kawan--kawannya berkata kepada kaum Muslimin: "Sean'
dainyo halian mengikuti kami niscaya tidah ahan ada hgrpqn yang-ber-
jatuhan dianWa kalian." Kemudian mereka memperolok kaum Mus-
iimin dengan mempertanyakan kemenangan y-ang pernah mereka
imoikan Sersama 

- 
Rasuiullah saw. Lalu Allah swt menurunkan

sejirmlah ayat dari Surat Ali Imran sebagai komentar dan ja'waban
teihadap cllotehan-erang-orang Yahudi dan munafiq tersebut, di
sampinf merupakan pbnielasan ientang hikmah dari peristiwa yang
terjadi di Uhud. Ayalayqt itrr ialah:

"Dan ('ingatlah), hetiha kamu beranghat pqda pagi hari dari (ny
mah) heluargarnu dalam rangha m.enertpgthqry /arg llfiulmin pqda
beberapa poiisi untuh berperang. Dan Allah Maha Mendengar lagi
Maha Mengetahur. " (Ali-Imran: lZl)
Sampai dengan firman Allah :

"Orang- orang yang tidak turut pergi berperang'itu beylgn kepalg
saudaia- saudiranya: " Se hiraiya mzreha mengihuti hita tentu lah
mereka t'idak ahan terbunuh. " I{atahanlah: "Tblahlah hematian itu
dari dirimu, jika hamu orang-orangyangbenar. " (Ali-Imran: 1(r8)

l3Z) Buhhai, 5149.
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Pada Sabtu sore Rasulullah saw meninggalkan Uhud dan pada
malagr*tr.arinyS bermalam di Madinah bersama para sahabatnya.
Pada if4lam itu kaum Muslimin mengobati luka-luka mereka. Set-
elah m$laksanakan shalat shubuh, pada hari Ahad, Rasulullah saw
memeiintahkan Bilal untuk mengumumkan bahwa Rasulullah saw
memerintahkan kepada para sahabatagar keluar mengejar muquh.
Perintah ini hanya ditujukan kepada para sahabat yang ikut dalam
peperangan kemarin. Kemudian Rasulullah saw meminta diambil-
kan panjinya yang belum dilepas lalu menyerahkannya kepada Ali
bin Abi Thalib ra. Dengan kondisi yang masih belum pulih dan ser-
ba lemah, para sahabat itu melesat keluar mengejar musuh sampai
ke Hamra'ul Asad (sebuah tempat yang terletak sepuluh mil dari
Madinah). Di sinilah kaum Muslimin menyalakan api unggun ber-
ukuran besar sehingga dapat dilihat dari tCmpat yang;auh- iii samp-
ing mengesankan banyaknya jumlah mereka.

Di saat itulah Ma'bad bin Ma'bad al-I(huza'i (seorang Musyr-
ik dari suku Khuza'ah) lewat dan melihat kaum Muslimin. Setelah
itu ia melanjutkan perjalanannya dan bertemu dengan kaum Musyr-
ikin yang sedang berpesta pora membanggakan kemenangan mere-
ka di Uhud, dan merencanakan kembali lagi ke Madinah untuk
menumpas kaum Muslimin tetapi dicegah oleh Shafwan bin
Umailyah. Ketika Abu Sofyan melihat Ma'bad, ia bertanya :'\[/ahai
fulubad . Ada gerangan apahah di sann?." Ma'bad menjawab: "Cehha!
Scsungguhnya Muhamrnd dnn para sahabatnya dahtn jurnlah besaryang
tirlah pernah ahu lihat sebelurnn3ta, telah kefuar mengejar halian. Dmgan .

se mnngat berkobar-hobar dan kebmcian yang belam pemah ahu lihat se-
be,lunmya, mereka ingin berhadapan dmgan hal'ian." Dengan itulah Al-
lah swt menimbulkan rasa takut di hati kaum Musyrikin sehingga
mereka segera mengangkat kaki berangkat menuju Makkah. Rasu-
lullah saw tinggal di Hamra'ul Asad pada hari Senin dan Selasa.
Rabu kembali ke Madinah.r33)

BEBERAPA'IBRAH
Perang Uhud ini lnemberi banyak pelajaran penting kepada

kaum Muslimin pada setiap.-masa. Semua peristiwanya yang telah
kami jelaskan terdahulu seolhlr-olah menjadi pelajaran yang bersi
fat aplikatif dan operasionalyang mengajarkan kepada kaum Mus-
limin cara mencapai kemenangan dalam pertempuran melawan
musuh, dan cara meghindari kegagalan dan kekalahan:

1- Di dalam peperangan ini tampak pula prinsip yang selalu
dipegang teguh oleh Rasulullah saw, yaitu bermusyawarah bersama
para sahabatnya dalam setiap umsan yang memerlukan syura dan
pembahasan. Tetapi di sini kita mencatat satu hal yang tidak kita
dapati pada musyawarah menjelang perang Badr. Yaitu bahwa Nabi

133) Thabaqatu lbni tu'ad, Sirah Ibnu Hisym dan Tarikhrth Thabai.
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Barangkali hikmah yang terkandun-g dalam masalah ini, antara
lain, bahwamemperbi

terkandune dalam masalah ini, antara
an kembaFsuatu masalah yang sudah

saw tidak mau mencabut kembali persetujuannya atas usula,r.Para
sahabat yang menghendaki agar pePerangan ditanqingkan clr luar
[rt" M;di"ui,rit"i.ft beliau irenialiai baju perangdan mengamtil
nersiaoan Deransnya, sekalipun mereka menyatakan penyesalan-r";;.k; dui *"ttitik kembali usulan mereka itu, serta mengharap
n"""t"U.n saw agar tinggal saja di Madinah jiklle.liauberpeqdapat
a"t"itiu". Tampafnva pida *aktu musyawarah Nabi saw cenderung

-ui"" m"tt"mp.kkin i<ecenderungan- terhadap uf{ln yang meng-
inlinkin.ga.'k"u* Muslimin meiunggu Tgs"h di Madinah'

diputuskan -apaligi setelah Ziadakannya persiapan untuk b-erperang
din setelah Nlbi siw muncul di tengah ltaum ilan para sahabatny-adan setelah Nabi saw muncul di tengah Kaum dan para sanaDamy-a

;*y. *"*d .i baju perang dan m-engangkat senja qty"- adalah
i""ti, ti"ai[u" ahd. frinsip-syura kt-rusus4ya menyangkut masalah-

-"i"t"t, p"p".ungutt y"ng inemerlukan di sampihg musyiwarah-
ket a;d <ian kelastian-sikap. Di samping itu,-kesan yang timtul
iika tlabi saw mericabut persetuiuannya, setelah semuanya melihat
fi;bir;; tibh bersiap-siaap uritut pi:rang, seakan Nabi saw tidak
memiliki kehendak din tekit yang liuat dan pasti. q"h\u+ biasan-
va sikao raEu seperti itu muniul karena rasa-takut dan kekhawati-
i"" Vutig tid'ak biralasan. Oleh sebab itu, Nabi saw menjawab mere-
ka dengan tegas dan pasti: -,

'v t i,kfW, tr X;5 A 6,J tFY
'Tidah pantas bagi seorang Nabi apabila telah memahai pakainn
perangnya untuhhe letakhhnnya hZmbali sebelum perang' "
2- Dalam peperangan ini kaum Munafiqin menrrnjuklcan sikap

,rr.."k. vang dsf. Sika; mereka ini mengandung banyak hikmah
dan tuiu"an. iiantara yairs terpenting ialatrwujud penyapubersihan
.t.rr.tr-"ntr.rr munafiq dail kaum Mu'minin. Selain itu, sikap kaum
Munafiqin tersebut niemberikan berbagai manfaat bagi kaum Mus-
limin urituk menghadapi masa-masa mendatang.

Telah kita ke-tahui Lasaimana Abdullah bin ubay bersama tiga
ratus Densikutnva berkhifoat kepada Rasulullah saw dan Para sa-

habatirva ietelafi keluar {iri"koti Madinah. Itunol pengkhianatan
i"i Jir.iU"Ukan karena Nibi saw mengikuti pendapat anak-anak
muda dan tidak mengambil pendapat -orang-orang tua dan para
i"i.i"tt"ut seperti dirfnya (A6dullah,bi"--u!1v) &lupi sesungguh-
nva tidaklah iemikian halnya. Ia (Abdullah bin ubay) melakukan
tihdakan pengkhianatan itu hanya karena tidak mau berpera-ng.
Seb.b, iaiidai siap menghadapiiegala lesj\onya. itulah.ciri khas
utama kaum Mun'afiqin: Ingiri mengambil keuntungan-keuntun-
gu" v."g t.rdapat datain Islain dan menjauhisegala tanggungi?Yup
f,"n *riftottyalSesuatu yang mengikat mereka dengan Islam ialah
r"iitt satu diantara dua hal] Harta rampasan yang mereka idam-
kan atau bencana yang dapat mereka elakkan.
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3- Dalam peperangan ini Rasulullah saw tidak mau meminta
bantuan kepada orang-orang non-Muslim kendatipun jumlah kaum
Muslimin masih s?qgat sedikit. Dalam Hadits yLng diriwayatkan
oleh Ibnu Sa'd di dalam Thabaqat-nya, Rasulullah saw bersibda:

+ 1;/li *\ ly -:J_ ;t\t.,;\Jefrl
"I{ami tidak ahan pernah mcnrinta bantuan hcbada orang-orang
Musyrih untuh *"ighoaopi orang- orang Musyik.'n\
Muslim meriwayatkan bahwa Nabi saw pernah berkata kepada

seorang lelaki yang ingin berperang bersamanya di peperangan Badr:

1d.;t*t1ii 6; 6' J 6, i JE- s lV'n*i
'Apakah hamu beriman kepada Allah sztt?" Orang itu menjmoab:
'TAah." Nabi saw bersabda: " I{embalilah, kmerui ahu t'idgh, akan
mcrninta bantuan kepada seorang Muqntk."
Berdasarkan kepada hal di atas, jumhur ulama' berpendapat, tidak

boleh meminta bantuan orang-orang kaftr dalam peperangan. Imam
Syafi'i menjelaskan hal ini dengan mengatakan:-'Jiha bttam melihat
orang hafw tqsebut ,nemilihi pandangan yang baih dan j"j* kepada hawn
Mu^slimin stta sangat dipuluhan banfriarmya, @uha Qoleh meminrn bann-
anrqn), tetapi jiha tidok dmihian inka tidah bobh."r8

Barangkali pendapat Imam Syafi'i inilah yang sesuai dengan
beberapa kaidah dan ddil. Diriwayatkan bahwa Nibi saw meneri-
ma bantuan Shafivan bin Umaiyyah pada perang Hunain. Dan,-
masalah ini termasuk dalam kerangka apa-yang disebut siyasah
syur''i1nh (politik syari'at). Kami akan irenyebudcanlerbedaan antara
4p? yang dilakukan Rasulullah saw di Badr dan Uhud pada pem-
bahasan mendatang, insya Allah.

4- Hal yang perlu direnungkan ialah fenomena Samurah bin
Jundab dan Raft' bin Khdait. Keduanya baru berusia lima belas tahun.
Bagaimana kedua anak ini datang kepada Rasulullah saw meminta
izin agar dipgr\enankan ikut serta dalarn peperangan. Suatu peper-
angan yang didasarkah pada"kesiapan mati dan singat tidak-siim-
bang. Kaum Muslimin ydngjumlahnya tidak lebih drari tujuh ratus
dengan kaum Musyrikin yang jumlahnya lebih dari tiga ribu tentara.

Anehnya, fenomena ini oleh pzrra musuh Islam dianalisis se-
bagai bukti bahwa bangsa Arab sejak dahulu selalu hidup di dalam
situasi pepeftmgan dan pertempuran. Sehingga mereka (orang-orang
Arab) tumbuh dalam nuansa dan suasana itu. Oleh sebab itu, mereki

l 3a) -Mungkin ada yarrg bertanya: Orang-orang Srang menawarkan diri untuk berperang bersa-
ma &aum Muslimin itu adalah orang-orang Ya.hudi dari Jlhlul Kitab; Mengapa Rasulultah Jaw me-
narnakan mereka orang-orang musyrik? Jauabannya, mcrckz dinamabn orang musyrik bukan dalam
pcrgerlbn isthilahi yang biasanya ditujn&an kcpada orang-orang Arab penl,embali berhala. Sebab,
kcrrruqnikan punya pengertian umum Jnng meliputi sernua orang kafir.

135) Lihat: Mughnil Muhtaj,4l22l.
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(tua ataupun muda) memandang peperangan sebagai sesuatu yang
tidak perlu ditakutkan.

Tidak diragukan lagi bahwa analisis ini dengan sengaja tidak
mau melihat dan mencatat realitas desersi yang dilakukan oleh
Abdullah bin Ubay bin Salul bersama tiga ratus pengikutnya kare-
na takut terhadap resiko peperangan, dan menginginkan kesela-
matan jiwanya. Juga tidak mau melihat kepada orang-orang yang
ingin menikmati hasil panen kota Madinah pada musim panas dan
menolak seruan Rasulullah saw untuk berperang dengan inengata-
kan: 'Janganhh halian berpuang pada rmts'im panas." Bahkan analisis
tersebut sama sekali tidak mau melihat kekalahan kaum Musyrikin
di Badr kendatipun secara jumlah mereka lebih banyak ketimbang
kaum Muslimin, dan rasa takut yang menghantui mereka padahal
mereka adalah orang-orang Arab yang tumbuh, sebag"imana isti-
lah mereka, di bawah naungan peperangurn

Sulit sekali bagi orang yang bersikap objektif unhrk menghin-
dari satu aksioma yang menegaskan bahwa munculnya kesiipan
untuk menghadapi kematian seperti yang terlihat pada fenomena
anak-anak tersebw (Samrnah bin fiudab dan Rafi'bin Xhudaij) adalah
karena dorongan keimanan yang telah mengruasai hati dan hasil ma-
habbah terhadap Raasulullah saw. Bila iman dan mahabbah ini telah
terbentuk maka kesiapan itu pasti akan muncul . Sebaliknya, bila
iman dan mahabbah itu tidak 

-ada 
atau lemah maka jangan iliharap

kesiapan tersebut akan muncul.
5- Memperhatikan siasat peperangan yang diterapkan Rasu-

lullah saw dalam peperangan ini (terutama dalam menempatkan
posisi pasukan pemanah yang bertufgas mengawal di atas-bukit,
betapapun situasi yang terjadi) tampaklah:

Pertama, keahlian Rasulullah saw di bidang taktik dan strate-
gi kemiliteran. Beliau adalah guru besar di bidang strategi dan seni
peperangan. Tidak diragukan lagi bahwa Allah swt telah membekali
keahlian yang langka ini kepada beliau. Tetapi perlu diingatkan
bahwa kejeniusan dan keahlian ini hanya berfungsi sebagai-faktor
pendukung kenabiari-fun risalah yang dibawanya. Kedudukan be-
liau sebagai seorang Nabi$4n pembawa risalah-lah yang menun-
tut agar beliau menjadaiseorang yang jenius dan ahli di bidang
kemiliteran, sebagaimana beliau dituntut untuk menjadi seorang
yangma'shum dari segala bentuk penyimpangan. Hal ini telah dije-
laskan pada bagian pertama buku ini, sehingga tidak perlu diulas
kembali.

Kedua, bahwa pesan-pesan yang disampaikan Rasulullah saw
kepada para sahabatnya khususnya kepada para pasukan pema-
qah, mg4qiliki kaitan yang sangat erat dengan apa yang akan terja-
di setelah itu, yaitu pelanggaran sebagain pasukan pemanah ter-
hadap perintah-perintah Nabi saw. Seolah-olah Nabi saw telah
mengetahui apa yang akan terjadi melalui firasat kenabian atau
wahru dari Allah swt sehingga beliau perlu mewanti-wanti mereka
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dengan wasiat-wasiat dan berbagai perintah. Dengan demikian
seolah-olah beliau sedang melakukan suatu manuver yang hidup
bersama para sahabatnya untuk melawan musuh merekayaitu hawa
nafsu dengan segala ketamakannya kepada harta dan rampasan.
Suatu manuver b etapapun has ilnya, s angat b erm anfaat. Hasil negatif
dari suatu manuver mungkin saja faedahrrya lebih besar daripada ha-
sil yang positif.

6- Abu Dujanah, setelah mengambil pedang dari tangan Rasu-
lullah saw langsung berjalan mengelilingi barisan kaum Muslimin
dengan cara yang amat pongah, tetapi tindakan ini tidak diingkari
oleh Rasulullah saw. Beliau hanya berkomentar:

"Ini adalah gaya berjalan yang dimurkai Allah swt, kecuali di
tempat seperti ini (peperangan)."

Hal ini menunjukkan bahwa setiap bentuk kesombongan yang
diharamkan dalam situasi biasa, tertiapus keharamannya aitam
situasi perang. Di antara bentuk kesombongan yang diharamkan
kepada setiair Muslim ialah berjalan dengan cara sombong, tetapi
hal tersebut menjadi kebaikan di medan peperangan. Di antara
bentuk kesombongan yang diharamkan ialah menghias rumah atau
bejana dengan emas dan perak. Tetapi menghiasi alat-alat perang
dan senjatanya dengan emas dan perak tidak dilarang. Kesombon-
gan yang ditampakkan di sini (dalam situasi perang) pada hakikat-
nya hanyalah merupakan ungkapan kewibawaan Islam di hadapan
musuh-musuhnya, di samping merupakan perang urat saraf yang
tidak boleh dilupakan fungsinya oleh kaum Muslimin.

7- Jika kita perhatikan mz$a berlangsungnya peperangan ant-
ara kaum Muslimin dengan musuh mereka di Uhud ini maka kita
mendapat dua titik perhatian:

Pertama, di saat kaum Muslimin menjaga tempat-tempat mere-
ka dan memelihara perintah-perintahyang mereka terima dari pan-
glima mereka (Nabi saw). Apa hasil dari komitmen ini? Kemenan-
Ean begitu cepat diraih kaum Muslimin sehingga tidak lama kemu-
iiian berhasil mengolrak-abrik barisan lawan. Rasa takut begitu
cepat merayap ke dalarn{ati kaum kafir yang berjumlah tiga ribu
itu sehingga mereka meniriggalkan medan perang. Bagian inilah
yang dikomentari oleh aybt al-Qur'an:

"Dan sesungguhnya Allah svst telah memenuhi janji-Nya kepada
hamu, ketika kamu membunuh mzreka dengan izin-Nya. " (Ali-Im-
ran:152)
Kedua, di saat kaum Muslimin mengejar kaum Musyrikin un-

tuk menumpas setiap orang yang berhasil ditangkapnya dan men-
gambil barang-barang rampasan. Pada saat itulah para pasukan
pemanah melihat dari atas gunung saudara-saudara mereka me-
nebaskan pedang kepada musuh-musuh mereka yang lari mening-
galkan medan pertempuran, dan kembali dengan membawa harta
dan barang rampasan. Lalu timbullah keinginan mereka untuk ikut
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membantu mengumpulkan barang rampruan. Keinginan inilah yang
mengusik pikiran mereka sehingga timbullah anggapan bahwa masa
berlakunya perintah-perintah yang diterima dari Rasulullah saw
itu telah berakhir, dan mereka merasa sudah tidak terikat lagl dengan
pesan-pesan itu serta tidak perlu lagi menunggu izin dari Rasulull-
ah saw untuk meninggalkan tempat mereka. Kendatipun ijtihad
mereka ini ditentang oleh sebagian temannya terutama amir (ko-
mandan regu) mereka, Abdullah bin Jubair, tetapi mereka tetap
turun dan ikut mengambil barang rampasan. Apakah akibat daii
tindakan ini?

- Rar4 takut yang sebelumnya menyelimuti hati kaum Musyr-
ikin kini berubah menjadi suahr keberanian baru! Khalid bin Walid
yang tadinya lari menyurut pun kini mulai melihat peluang dan
pintq untuk melancarkan serangan. Ia mengamati tempat-tCmpat
di sekitarnya. Akhirnya ia mengetahui bahwa gunung yang semula
dij-aga dengan ke!a!, kini telah d'linggalkan oleh pasukan pema-
nah. Lalu muncullah ide-ide kemiliteran di dalam benaknya. Dan,
bersam-a pasukan Musyrikin Iftalid bin Walid pun dengan cepat
menyerbu ke atas gunung-dan berhasil membunuh beberapa orang
pasukan pemanah yang tidak ikut turun, lalu mereka dengan mudah
mengu?sai meda! dan melancarkan serangan balik menghujani
panah kaum Muslimin dari belakang. IGli ini giliran kaum Mus-
limin ya-ng dicekam rasa takut sgperti yang telah kita ketahui. Bagi-
an inilah yang dikomentari Allah swt meldui firman-Nya:

"...sampai pada saat hamu lemah dan btselisih dalam unrsan'itu
serta mendurtakai perintah (fusalullah sau) seswdah Allah sr.nt
rncmperlihatkan hepadarru.t apa yaflg harnu sukei. Di antmamu
adq orang yang mengfuendaki dunia dan ada frtla yang ttungh"
e ndaki ahhirat. I{emudian AI lah wt rumalingrtan korru,Iqi nure -
ha untuh menguji hatnz.... " (Ali-Imran:152)-
Perhatikanlah! Betapa berat resiko yang harus dihadapi aki-

bat kesalahan besar tersebut! Betapa resiko itu menimpa semua
personel Muslimin!

- -Kesalahan ya& dftlukan oleh beberapa orang di dalam pasu-
kan kaum Muslimin te-l*r menimbulkan bencana tragis yang men-
i-mpa semua orang. Bahkan Rasulullah saw pun tidak luput aari at-
ibatnya. Itulah Sunnntullah yang berlaku di alam semesta ini. Keber-
adaan Rasulullah saw di tengah-tengah pasukan itu pun tidak dapat
menangkal keberlangsungan Sunnatulhh itu.

Sekarang, bandingkanlah. Lebih besar mana antara kesalahan
yang dilakukan oleh beberapa orang (pasukan pemanah) tersebut
iengan sekian kes-alahan yang dilakukah oleh kaum Muslimin pada
hari ini, dalam berbagai aspekkehidupan kita, baik yang umum atau-
pun-yaqg khusus? Renungkanlah semua ini, agar Anda dapat meng-
gambarkan betapa kasih sayang Allah kepada kaum Muslimin, kare-
na tidak menghancurkan mereka sekalipun mereka melakukan ber-
bagai kesalahan dan mengabaikan kewaj iban amar mn'ruf, nnhi nwnh,ar
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Dengan demikian, jelaslah bagi Anda mengapa bangsa-bang-
sa Islam iidak berdaya menghadapinegara-negara tiran yang tidak
percaya kepada Allah swt.

E- Dalam peperangan ini Nabi saw mengalami cedera dan luka
parah. Terperoioi< ke ilalam.lubang, bocor kepala, patah- gigi {al
darahnya mengalir deras di wajahnya. Semua ini merupakan salah
satu akibat daii kesalahan tersebut. Kesalahan beberapa orang pra-
jurit karena melanggar perintah pimpinan. Tetapi apak?h hikmah
disebar luaskannya desas-desus tentang kematian Rasulullah saw
di barisan kaum Muslimin?

Jawabannya, sesungguhnya keterikatan kaum Muslimin den-
gan Rasulullah-saw dan l<eberadaannya di.antara mereka sedemiki
in kuat, sehingga mereka tidak dapat membayangkan perpisahan
dengan Rasulullah saw. Kematian Rasulullah saw adalah sesuatu
vans tidak oernah terlintas dalam benak mereka. Seolah-olah mere-
f; ;;di"Ji."tt-it"ti k*il;; ini dari pikiran mereki. Ti4ak
diragukan lagi seandainya berita kematian Rasulullah saw itu be-
nar,"niscaya Serita itu i<an meremuk redamkan hati mereka dan
menggucingkan keimanan mereka, bahkan akan menimbulkan
keguniangan 3iwa yang demikian dahsyat pada sebagian besar di
antara mereka.

Hikmah dari issu kematian Rasulullah saw bahwa ia menjadi
salah satu pengalaman dan pelajaran kemiliteran yang sangat pent-
ing, agar k-aum Muslimin menyadari akan suatu hakikat yang harus
dilradipinya, sehingga mereka tidak kembali murtad apabila Rasu-
lullah saw harus meninggalkan mereka.

Demi untuk menjelaskan pelajaran penting ini maka diturun-
kanlah ayat al.Qur'an sebagai komentar kelemahan dan keterkeju-
tan yang-menimpa kaum Muslimin ketjka rnendengar b,erita kema-
tian Rasulullah saw. Firman Allah: '. 'i,:

"Muharnma.d itu tidah lain hanyalah seora;ng Rasul. S4'hgjguh, se'
belumrrya telah berlalu beberapa orangRasul. Apakahjiha diaznafat
atau gugur dibunuh kamu berbalih hembali (murtad)? Siapa saja
yang-iurtad makq dia samn sekali tidak dapat mbiidatangkan'ittShiat kepada Altalqs-e dihit pun ; dan Allah Ee lah' memb eri,6 ala-
san kepada orang-ora4p yang bersyuku.r" (Ali-Imran: il4+) , .

Hasil positif dari peLjaran ini tampak denp'an, jelas ketlka
Rasulullah saw benar-benar meninggalkan mereka,(wafat). Peristi
wa (issu) Uhud inilah, dengan segenap ayat al-Qui'an yang'dils-
runkan menyusul issu tersebut, yang memperinga$an dan menya-
darkan kaum Muslimin kepada kenyataan ini. Sehingga mereka,
dengan berat hati dan rasa sedih, telah siap menerima kematian
Rasulullah saw dan memikul beban amanah yang ditinggalkannya:
Da'wah dan Jihad di jalan Allah swt. Mereka bangkit memikul ama-
nah dengan keimanan yang kokoh dan tawakal yang mantap kepa-
da Allah swt.
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9- Mari kita renungkan kematian yang telah merenggut nya-

*" o.ru sahabat Rasuluihh saw, demi membela dan menyelamat-
k;'R;"l"iluh tu* dari berondongan anak panab dgt lemparan
Uui". 5"i" demi satu, mereka berguguran di-bawah hujan panah.
Mereka berjuang dengan semanglt tinggi demi m.enjaga nyawa
Rasulullah iu*, iurpuinenghiraukan resjko yang ada. Dari mana-
kah sumber pengorbanan yang menakjubkan ini?

Kesemulnyi itu tidak lain hanyalah bersumber dari:
Pertama, leimanan kepada Allah swt dan Rasul-Nya.'
Kedua, kecintaan kepada Rasulullah saw.-Keduanya ifir meru-

ouk"" t"*ber dan seba6 munculnya pengorbanan yang menak-

itrbh tersebut. Setiap Muslim s4nlat memerlukan kedua hal ini.
fia;kt"h cukup rese6rang menda[wakan diri beriman keqada
masalah-masalah aqidah ying harus diimani, sebelurn'-hatinya lug,a
dipenuhi oleh cinta kepida Allah swt dan Rasul-Nya. o[eh se-bab

itu Rasulullah saw bersabda:

= QS n Ai; $; t i it Al:+\Irtt,.r,- ;4 
"A'i{"1'Tidahlah beriman seoralry di antma hatnu, sehinga aku bbih

dicintahry;a darbada hartinya, anaknya dan semua mamts'ia.i*,
(HR. Muttafaq'alaih)
Ini"karena Allah swt telah memberikan perangkatr akal dan

hati pada diri manusia. Dengan akal,-manusia dapatberpikir.ke-

"r"ai-- 
mengimani hal-hal yang waji-b diimani. Sedangkan den':

nrtr h.ti. maiusia dapat meirpeigunakannya unhrk mencintai hal-
ili fi; dicintai Allah swt dair mlmbenci hal-hal yang dibenci Al-
t"t i*t]Apabila hati tidak disibukkan dengan.dengan cinta Allah
swt, Rasuli-Nya dan hamba-hamla-\vl yang shalih, niscaya alr.an

dioenuhi oleh cinta hawa nafsu dan hal-hal yang diharamkan. Jika
hati;.hh dipenuhi oleh cinta hawa nafsu dan kemungkaran rraka
ianeanlah diharap bahwa keyakinan seseorang (y"ttg tidak disertai
"ol"E t"". cinta ifu) akan dapat menumbuhkan pengorbanan.

Hakikat ini termasuk aksiomatika yang telah {ileg4skan oleh
o".u oukut tarbivah daq€khlaq. Juga diicuaikan oleh berbagai pen-

lahman. perhatikanlah pirnyitaan Jean Jaques Roussou berikut:

"serinskali dibicartan tentang keinginan untuk menegakkan
keutariaan (kebahaeiaan ) berdasarkan akal semata-mata. Teta-
oi kokohkah landasin ini? Inikah landasan yang baik? Sesung-

iuhnya keutamaan, sebagaimana mereka katakan , adalah
iirt.tit. Tetapi apakah keiakinan terhadap sistem ini dapat
*""eit*i kebah'agiaan sa]ta yang bersifat khusus? Sebenarn-
va oiinsip vane dikhavalk-an-itulidak lain hanyalah sekadar
irer'mainin"kati. Tida[kah keiahatan pun merupakan kecin-
iaan kepada sistem dalam bentuk yang berlainan ."r35)

f tOl l"tit l"":ut lihat buku penulis Tairibatut Tafiiyh Al Islamhh Fi Mizanil Bahtsi.
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Oleh sebab itu, pemerintah Amerika tidak dapat berpegang
teguh pada apa yang diyakininya sebagai sesuatu yang berfaedah
pada saat mengumumkan pengharaman khamar dan pelarangan
penjualannya di masyarakat pada tahun 1933. Karena, tidak lama
setelah pelarangan tersebut para pembuat keputusan itu sendiri yang
memelopori pelanggaran undang-undang tersebut. Mereka tidak
senang terhadap keputusan yang dibuatnya sendiri. Akhirnya mere-
ka menghapuskan kembali undang-undang itu dan kembali me-
neguk khamar dengan leluasa.

Demenlara rru para sanaDat Karsuluuan saw yang paoa waKnr
itu secara peradaban dan pengetahuan tentang berbagai bahaya
dan faedah iauh di bawah orans-onans Ameril€ kini bepitu men-

Sementara itu para sahabat Rasulullah saw yang pada waktu

dan faedah jauh di bawah brang-orang kini begitu men-
dengar perintah Allah agar menjiuhi khamar; seketika meieka lang-
sung menghancurkan botol-botol, guci-guci dan kantung-kanhrng
penyimpanan khamar mereka, seraya berteriak G.$:!15r.2q!i;
('IGmi berhenti ya Allah, kami berhenti!')

Fe$edaan antara dua gambaran dan realitas ini sangat jelas.
Fada masyarakat Muslim ada 'ss'uatr'yang bersemayam di hatin-

nJffiffiHi#."tikan 
hawa nafsunya untuk mengikuti perintah

Keclntaan yang terdapat di dalam hati para sahabat Rasulullah
saw Inilah yang membuat mereha bersedia menyerahkan nyawa
mereka demi melindungr Rasulullah saw. Dalam perang Uhud ini
kita dapat menyaksikan berbagai pengortanan )rang menakjubkan
yang mengungkapkan pengaruh cinta ini di hati para sahabat.

Ibnu Hisyam meriwayatkan bahwa Nabi saw bersabda kepa-
da para sahabatnya:

"siapakah di antara kalian yang bersedia mencari berita un-
tukku tentang keadaan Sa'ad bin Rabi'? Masihkah ia hidup atau
sudah matikah?" Salah seorang Anshar menyatalcan kesediaannya,
kemudian pergi mencari Sa'ad bin Rabi'. A,khirnya Sa'ad ditemu-
kan dalam keadaan luka parah, sedang menanti datangnya ajal.
Kepadanya orang Anshar ihr memberitahu: " Aku disuruh Rasulull-
ah saw unhrk mencari Cdglgau, apakah engtrau masih hidup atau-
kah telah mati...." Sa'ad qienJawab: " Beritahukan kepada beliau,
bahwa aku sudah mati, dair sampaikanlah salamhu kepada beliau.
Katakan kepada beliau, bahwa Sa'ad bin Rabi'menyampaikan uca-
pan kepada anda (yakni Rasulullah saw ): Semoga Allah swt me-
limpahkan kebajikan sebesar-besarnya atas kepemimpinan anda
sebagai seorang Nabi yang telah diberikan kepada Ummatnya! Sam-
paikan juga salamku kepada pasukan muslimin, dan beritahukan
bahwa Sa'ad bin Rabi'berkata kepada kalian:

'Allah tidak akan memaaflran kalian iika kalian meninssalkan
Nabi saw, sedangkan masih ada ora'ng yang hidup di-intara
kalian."
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Orang Anshar itu melanjutkan ceritanya: "Belum sampai kut-
inggalkan,"sa'ad pun wafat. Aku lalu segera menghadap Nabi saw
dan kusampaikan kepada beliau pesan-pesannya."

Jika cinta seperti ini telah menyelinap dan bertahta di dalam
hati setiap diri kaum Muslimin pada hari ini, sehingga menjauhkan
mereka dari syahwat dan egoisme mereka, dapatlah saya katakan:
"Saat itulah kaum Muslimin akan tampil sebagai generasi baru dan
mampu merebut kemenangan mereka dari benteng kematian, ser-
ta mengalahkan musuh-musuh mereka betapa pun rintangan yang
harus dihadapinya."

Jika anda bertanya tentang media untuk mencapai cinta ini,
ketahuilah bahwa ia harus dicapai melalui banyak melakukan dzikir
dan shalawat kepada Rasulullah saw, banyak merenungkan tanda-
tanda kekuasaan Allah swt dan ni'mat-ni'rnat-Nya yang dilimpah-
kan kepada kita, menghayati sirah Rasulullah saw dan akhlaq-
akhlaqiya, yang kesemuanya ini dilakukan,setelah kemaritapan (ai-
tiqamah ) dalam ibadah secara khusyu' dan berkomunikasi dengan
Allah swt di setiap saat.

l0- Seperti disebutkan dalam riwayat BuL:hari bahwa Nabi saw
mimerintahkan penguburan mayat-mayat para syuhada' berikut
bercak-bercak darah yang melekat pada mereka dan tanpa men-
shalatkannya. Setiap satu kubur diisi dua orang syuhada'.

Peristiwa ini dijadikan dalil oleh para ulama'bahwa orang yang
syahid dalam perternpuran jihad tidlk perlu dimandikan din dis--
halatkan. Ia harus dikuburkan sebagaimana adanya.

Imam Syafi'i berkata: " Secara mutawatir hadits-hadits menye-
butkan bahwa Nabi saw tidak menshalatkan mereka (syuhada).
Adapun riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi saw menshalatkan
mereka sepuluh-sepuluh dan di setiap yang sepuluh itu terdapat
Hamzah sehingga Nabi saw menshalatinya (Hamz4h ) sebanyak
tujuhpuluh kali, adalah riwayat lemah dan keliru."rsz)

Para ulama' juga berpendapat, berdasarkan peristiwa ini, bah-
wa apabila keadaan darurat maka dibolehkan penguburan lebih dari
satu orang dalam situ- kubur. Jika tidak darurat, tidak dibolehkan.

tt- *.ahu kita peihbtikan apa yang dilkukan Rasulullah saw
bersama Sahabatnya setelah sehari tiba di Madinah (mengejar
kembali ltaum Musyrikin di Hamra'ul Asad), tampaklah kepada kita
suatu pelajaran pertempuran Uhud secara jelas dan sempurna, di
samping tampak pula bagi kita masing-masing dari kedua hasilnya
baik yang positif ataupun negatif. Secara jelas dan pasti, terlihat
bahwa kemenangan itu hanya bisa dicapai dengan kesabardn, ket-
aatan kepada perintah-perintah pimpinan yang baik, dan tujuan
yang murni semata-mata demi agama.

137) Lihar: Mtghril Muhtcj, 11349.
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Seperti telah kita ketahui,behy. begitu Nabi-saw mengumum-
kan agar pengejaran musuh dilakukan, para sahabat yang kemarin
ikut blrpiraig serta merta berkumpul dan melaksanakarl tugas
tanpa minghiriukan luka yang dideritanya bahkan belum ada yang
sempat beri-stirahat di rumihnyl. Mereka iegera berangkat mgngifuli
Rasirlullah saw mengejar kaum Musyrikin yang sedang dimabuk
kemenangan. Pada kili ini tidak seorang pun diantara kaum Mus-
limin yan-g memiliki ambisi untuk merebutg&aninah atau kepent-
ingan-duniawi. Mereka hanya ingin minc4pa-l kemenangan atau
ryihid di jalan Allah: walaupun dingan berbalut luka yang masih
mengucurkan darah.

Tetapi bagaimana hasilnya?
Kemenangan yang baru saja dirayakan -oleh Faum Musyrikin

itu tidak mampu mereka pertahankan atau lanjutkqn, sebagailnq-
na halnya luki parah yang diderita oleh kaurn Mulimin itu tidak
menghaiangi sama sekili intuk merebut kemenangan. "

Bagaimana jalan ke arah ini?... Jalannya ialah-tru'jizat llahi
untuk rienyempurnakan pelajaran dan pembinaan kepada kaum
Muslimin: Secaia tiba-tiba hatikaum Musyrikin merasa gentar kare-
na membayangkan apa yang diceritakan oleh seorang kawap mereka
tentang kium Uuslimiir; b-ahwa Muhammad -dan- 

pa-ra sahabatnya
kali inl datang membawa kematian untuk disebarkan di antara
mereka, sehinlga mereka pun hrnggang langgang kembali ke Mak-
kah dengan hati kecut.

Bagaimana rasa takut kep4{a kaum Muslimin ini dapat ma-
suk ke ialam hati mereka pidahal mereka baru saja memukul
mundur kaum Muslimin? Hll ini terjadi semata-mata karena ke-
hendak Ilahi yang telah menjadikan peristiwa ini secarakeselunr-
han sebagai p-ela3iran penting bagi kaum Muslimin, baik yang ber-
sifat positif ataupun negatif.

Sebagai penutup dan kelengkapan pelajaran Uhud, hrrunlah
Firman Allah:

" Orang- orang yang menaati perintah Allnh sut dan Rasul- Nya set-
elah riereha"ficntopot luki (dalam perang Uhud). Bagi-orang-
orang yang befruat Eib4ihan di antara mcreka dan yang bertaqYa
aaa pahala yang besax,(yaitu) orang-orang yqng hepada mcreka
ada irang- orang yang mengatahan : "Se sunggtthny-a manusiu te lah
mengum.fulkan pasuEan untuh mznyerang hamu, karena'itu takut-
lah Eepida merbka." Namun, justru perhataan'itu menarnbah ke-
iman in mereka dan mcreha mzni autab: "Cukuplah Allah swt mcn-
jadi penolonghatni danAllah sttst adalah sebaik-baik Pelindung.".
-MaEa 

mereFa kernbali dengan ni'mnt dan harun'ia yang besar dari
Allah, m.ereha tidak mendipat bencarta ap*-a4a, mereha menghuti
heridhoan Allah sutt. Dan Allah swt mempupyai harunia yang be-
saz " (Ali-Im ran: 1,72-17 4)l
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Tragedi ar-Raii'dan Bi'ru Ma'unah

PERTAMA: TRAGEDI AR.RAJI' PADA TAHUN KETIGA
F-..bgopu utusan dari kabilah 'Udal dan Oarah datang kepada

Rasulullah saw, menyebutlan bahwa berita tentang Islam titutr iam-
pii kepada mereka.-Oleh sebab itu, mereka sang-at mernbutuhkan
orang-orang yang akan mengajarkan agana kepada mereka. IGmu-
dian Rasulullah saw mengutus bebeiapa-qrang dari sahabatnya.
Antara lain: Murtsid bin Abi Murtsid, Khilid bin il-nakir, 'Ashim 6in
Tsabi_t, Khubaib bin Ady,-Zaid-bin Datsjnah dan Abdullah bin lhariq.
Rasulullah saw menunjuk 'Ashim bin Gabit sebagaiAmir mereka.'

Bukhari meriwayatkan dengan sanad-nya dari Abu Hurairah,
ia berkata: Maka berangkatlah mereka sehihgga ketika sampai di
daerah antara 'Usfan da-n Uakkah,-disebutkan tEntang suatu ferka-
mpungan dari suku Hudzail yang dikenal dengan naria gand Lihv-
an. Kemudian sekitar seratus-orang pemanah dari suku ini mengikir-
ti mereka, sampai mereka turun disuatu rumah. Di rumah ini riere-
ka melihat.biji-biji kur{r? M-adinah yang di_buang di situ, sehingga
mereka berkata: "Ini adalah kurma Yatsrib." Orang-orans dari s;[u
Hudzail itu terus meryrbuntuti dan mengejar merela. IGika 'Ashim
dan para s.a\ab1tny3 lngqgetahui hal inil mereka lalu berlindung
ke sebuah bukit kecil di p-aEqng pa.qir. Geiombolan itu terus mengei
jar dan me.ngepung mereha, kemudian berkatafKami berjanji tidlak
akan membunuh seorang diantara kalian jika kalian turun irepada
kami." 'Ashim berkalg: "Saya ticlak ahan menqima perlirulungan'orang
hafir Ya Allah, sampaihan berita hami hepada Nabi-Mu." Akhirnya ger-
ombolan itu menyrerang mereka sehingga berhasil membunuh 'Ash-

ig Qerganla tylyt orang satrabatnya dengan anak panah. Tinggal
Khubaib, Zaid dan seorang lagi yang menerima tawaran terse6it.
. FJupi s_etelah turo4 kepada gerombolan itu, mereka ditangkap
dan diikat. Orang yang beriama.Ashim dan Zaid ihr berkata:-"Ini
adalah.pengkhianatan pertama." la enggan mengikuti mereka lalu
dibunuh oleh gerombolan itu.
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Kemudian mereka membawa Khubaib danZudsampai akhirn-
vu *"t"ku menjualnya di Makkah. I(hubaib dibeli oleh Banu al-
"H.;itr. Adalah (truUaiU orang yang membunuh al-Harits pada per-

u"e Bud.. Kemudian Khubii6 tinggal di Banu al-Harits sebagai
;;;";;;tampai ketika mereka sepi[at untuk membunuhnya' Pada

hari itu ichuUiiU terlihat membawa pisau cukur yang dlpinjal4nya
a"ii ruial1 i"o.u.tg anak wanita al-Hirits. Wanita itu berkata:'Saya
t"p. Gp.a" unuk"ku sehingga dia mera! gkak mendatangi_ Khubaib,
t 
"'*"ail"n 

Khubaib mendridukkannya diatas pahaqya. Ketika aku

-.iitrutttuu. aku takut dan terkeiut. Melihat aku ketakutan dan sam-

Uit *i*tiuriua pisau, Khubaib pun bertanya: "Apakah-kamu takut aku

chan mernbunuhnya? Insya Allah, ahu tidak akan mchkuhan prbuatan
itu." Y\arena itulah wanita tersebut pernah berkomentar tentan-g
xh"b.ib't"ku tidak pernah melihat seorang tawanan yang lebih
baik dari Khubaib. Aiu pernah melihatnya makan bgah ?nggur

"iJ"t "t 
waktu itu di Mattkah tidak lagi musim buah dan dia p-un

iedang diikat dengan rantai besi. Anggur itu tidak lain hanyalah
rizki dari Allah swt."

Kemudian Banu al-Harits menyeret Khubaib dari al-Haram
untuk dieksekusi. Sebelum dieksekuii, Khubaib berkata: "Bolehkah

i" r*int"nahan shaht dua raka'at (tertebih dahulu)?'setelah melak-
rinu["" shalat, Khubaib datang kepada mereka seray_a berkata:;rctii bukan karena hhawatir Faliait ahan menyangh,a bahasa aku
melnkukan itu harena takut mati niscaya aku ahnn mettambah shalat."
D";;; demikian , maka dia merupakan orang yang pertama kali
meniunnahkan shalat dua raka'at sebelum dibunuh. selanjutnya
Khubaib bersya'ir:

t'ra;\iieies,"'s1'Jtu^/t*i'''1=6Y'!:6;
* & F JY€it',v lt ir4.il;ilYr+rt.i

'Aku tidak perduli asalkan akg dibupuh 44+.* !slam;, atas be-
luhan minalpun karena Allah aku terbunuh.Jika ihr sudah men-
i.ait 

"tit"aak 
Ailah maka Dia akan memberkati bagian-bagi-

Ln tubuh yang diPotqhg:Potong."

Setelah itu Uqbah biri al-Harits maju membunuh Khubaib.
Kemudian orang-orung Quraisy meminta igar salah satu dari bagi-
un i"U"tr 'Ashiriyang-masih bisa dikenali dikirimkan ke.pada mere-
[u. f.ri"u 'Ashim pirnah membunuh salah seorang tokoh mereka
pudu p..ung Badr.Tetapi Allah swt menggagalkan niat buruk mere-
i.a dengan irenutupi jasadnya.r3t)

eth-thabari rnenambahkan sebuah riwayat dari Abi Kuraib ia
berkata: Telah menceritakan kepada kami JaTar bin Aun dari Ibra-

138) Shahihul Bukhari' 5141.
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him bin Ismail ia berkata, telah menceritakan kepadaku Ja'far bin
Amir bin UmaiSyah dari bapaknya dari kakeknya, bahwa Rasulull-
ah saw mengutusnya sendirian sebagai mata-mata kepada kaum
Quraisy. Ia berkata: Kemudian aku datang ke sebuah kayu tempat
Khubaib dieksekusi, dengan hati-hati. Lalu aku naik kepadanya
kemudian aku lepaskan ikatannya dan Khubaib pun jatuh ke tanah.
Setelah itu aku mundur tidak jauh, kemudian aku menoleh ke arah-
nya tetapi tiba-tiba Khubaib pun lenyap seolah-olah ditelan oleh
birmi. Simpai hari ini tidak diketahui tulang-tulang Khtibaib itu.

Ibnu Ishaq berkata: Adapun Zaid, dia dibeli oleh Shafwan bin
Umaiyyah. Ketiica mereka mimbawanya keluar dari al-Haram un-
tuk dibunuh, Abu Sufyan bertanya kepadanya: "Aku bersumpah
padamu hai Zaid. Apakah kamu suka seandainya Muhammad
sekarang ini kami hukum sebagai penggantimu dan kamu kami
kembalikan kepada keluargamu?" Jawab Zaid, dengan tegas:

ta7'4* * J e i, * a e d\t'-,*x U, Y *i i
* c-g'i.9 3;+**;i

"Demi Allah, aku tidak rela jika Muhammad sekarang ini terke-
na duri sedikit pun sedangkan aku duduk bersama keluargaku."
Mendengar jawaban ini Abu Sufyan berkomentar:

,'Jli-r4;€"1^arrAtJ*L/t,-y.t!r'u5-t:l;
"Aku tidak nernah melihat seorang Dun vans lebih dicintai oleK
sahabatnya seperti kecintaan saf, ibat"tvtulammad terhadap
Muhamma6."t3rl

KEDUA: TRAGEDI BTRU MA,UNAH PADA TAHUN KEEMPAT
Amir bin Malik yang dikenal dengan Muh'ibul Asnnh datang

kepada Nabi saw. Kemudian Nabi saw menawarkan Islam kepadan-
ya. Tetapi dia tidak inenerima juga tidak menolak Islam. Dia hanya
berkata kepada Nabi sa\br iHai Muhammad, utuslah beberapa or-
ang sahabatmu ke Nejd untuk berda'wah di sana. Saya yakin mere-
ka akan menyambut agamamu!." Nabi saw menjawab: "Aku lha-
watir penduduk Nejd akan menyerang mereka." Kata Amir: "Utus-
lah saja, aku yang akan melindungi dan menjamin mereka. Biarlah
mereka mengajak kepada agamamu."

Kemudian Nabi saw mengutus 70 sahabat pilihannya. Pengir-
iman para da'i ini, menurut riwayat Ibnu Ishaq dan Ibnu Katsiq
dilakukan empat bulan setelah perang Uhud. Maka berangkatlah
mereka hingga sampai di Bi'ru Ma'unah (nama sebuah desa). Keti-

139) Lihat: Sirah lbnu Hisyam,2,ll72.
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ka sampai di tempat ini, diutuslah Haram bin Milhan salah seor-
ang dari delegasi da'i tersebut untuk menyampaikan surat Nabi saw
kepada Amir bin Thufail. Belum sampai surat itu dibacanya Amir
bin Thufail langsung membunuh Haram bin Milhan. Menurut ri-
wayat Bukhari dari Anas bin Malik bahwa ketika Haram bin Mil-
han ditikam dan darahnya muncrat di wajahnya, ia berteriak:

i+AJla.5t'-S (Aku telah suhses demi Rabb l{a'bah.ttt4ol
Kemudian Amir bin Thufail menggerakkan Bani Amir untuk

menyerang para da'i yang lainnya, tetapi Bani Amir menolak dan
berkata :"Kami tidak akan mengkhianati Abu Barra' (Amir bin
Malik)." Lalu Amir bin Thufail meminta bantuan kepada kabilah-
kabilah Sulaim dari suku 'Ushailyah, Ra'i dan Dzakwan. Kabilah-
kabilah ini menyambut ajakan Amir bin Thufail lalu mengepung
dan menyerang mereka.:Para da'i itu berusaha melakukan perla-
wanan tetapi tidak berdaya sampai semuanya gugur terb'unuh.

Di antara para da'i itu terdapat dua orang sahabat yang tidak
menyaksikan tindak pengkhianatan ini. Salah seorang diantaranya
ialah Amir bin Umaiyyah adh-Dhamri. Kedua sahabat ini tidak
mengetahui berita terjadinya pengkhianatan tersebut sehingga kedu-
anya datang membantu saudara-saudaranya. Tetapi sahabatnya itu
pun terbunuh bersamayang lain, sementaru di5, (Amir bin Umalyah
adh-Dhamri) berhasil lolos dan kembali ke Madinah. Di tengah
perjalanan ia bertemu dengan dua orang Musyrik yang disangkan-
ya dari Bani Ami4 lalu dua orang itu dibunuhnya. Setelah sampai
kepada Rasulullah saw dan diceritakannya kasus tersebut, ternya-
ta kedua orang itu dari Bani Kilab dan telah mendapatlan jaminan
dari Nabi saw. Kemudian Rasulullah saw bersabda:

ai;!{;;i*Ei:'*;
"Enghau tclah membunuh dua orang. Aku harus membayar diat-
nya.

Rasulullah saw merasakan kesedihan yang mendalam atas
kematian delegasi dai yang semuanya itu ailalah sahabat Beliau,
sehingga selama sebuldn$enuh Rasulullah saw melakukan qunut
di shalat Subuh mendoakari kecelakaan atas kabilah Ra'I, Dzak-
wan, Bani Lihyan dan Ushailyah.r4r)

BEBERAPA'IBRAH
Pada kedua peristiwa yang menyedihkan ini terdapat bebera-

pa palajaran penting. Di antaranya:
1- Masing-masing dari tragedi ar-Raji' dan Bi'ru Ma'unah

menunjukkan keterlibatan dan partisipasi seluruh kaum Muslimin

l4O) Bukhai,5143.
l4l) Lihat: Sirah lbnu Hisyam, 4172.llhabar qunut Rasulullah saw dan do'a Nabi saw atas

kecelakaan kabilah-kabilah Sulaim, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
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dalam tanggung jawab da'wah kepada-Islam dan menjelaskan hak-
ikat serh liukum-hukum Islam [epada manusia. Thnggungjawab
da'wah bukan hanya tugas para Nabi dan Rasul atau para Khalifah
dan ulama' saja. Titapi merupakan tanggung jawab setiap individu
Muslim.

Anda akan merasakan betapa pentingnya melaksanakan ke-
wajiban da'wah, setelah An-da- meng-etahui bagaimana Rasulullah
sa.i m"ngutus 70 orang sahabat pilihannyal padahal tidak lar,na

setelah "iu* orang sahlbatnya terbunuh dalam qrissi ydng sama
yaitu berda'wah m-enyebarluaskan Islam. Rasulullah saw sendiri
ielah mengkhawatirkan terjadinya tragedi tersebut, -buttk+" hal ini
pernah disimpaikannya kepada Amir bin Malik ketika beliau men-
lusulkan p"ttgiti*"tt-utusin untuk mengajak manusia kepada Is-
l-am. Tetapi Ariir bin Malik waktu itu juga melihat bahwa pelaksan-
aan kewiiiban da'wah (tablish) lebih penting daripa{a spg-ala-se-
suatu iika tanseuneiawab mJneemban amanat da'wah tidak akan
bisa dilaksan"[itt [tcuali harui dengan menempuh upetualangan"

dengan resiko seperti itu maka biarlah se-mua ilu tedadi. Biarlah
teriidi apa yang-dikehendaki Allah swt dalam kewajiban melak-
sanakan da'wah tersebut.

2- Pada bagian pertama dari kitab ini telah kami sebutkan
bahwa seorang Muslim tidak boleh tingga-l di Darul lfufri atau Darul
Harbi,jika tid-k dapat memperlihu$ut eksistensi dan missi agam-
anya. tetapi kasus dalam sirah Nabi saw ini menunjukkan peg-ec-

,raiian huklum tersebut, vaitu apabila menetapnya seorang Muslim
di Darul Kufri itu karena tugai melaksanakan keryajiban da'wah
Islam. Sebab, hal ini termasuk salah satu bentuk jihad yang tang-
gungjawabnyaberkaitan dengan selu-ruh kaum Muslimin, atas dasar

larrlil kifayah yang jika telah ada sebagian orang yang melaksana--kannya 
secaftL sempurna maka tanggungiawab itu gugur dari orang

lain: tetapi iika beium terlaksanakan secara sempurna maka selu-
ruh'kau; ffiusltnin akan menanggung dosa.ra2)

3- Kedua tragedi ini secara jelas menulj4*al betapa keb-en-

cian dan dendam-kebumat vamg membara di hati kaum Musyrikin
terhadap kaum tvlusliriihlsam-pai mereka tega melakukan- peng-
khianatin yang terburukdemi-untuk memuaskan dahaga keben-
cian merekl kJpada kaum Muslimin. Sebaliknya, kedua tragedi ini
menunjukkan betapa indah dan mengag-urykap gambaran watak
dan ta6i'at kaum Muslimin vang menjadi korban pengkhianatan
mereka. Anda sendiri telah melihat bagaimana Khubaib disekap
sebagai tawanan di rumah Bani al-Harits, menanti pelaksanaan
ekse[usinya. Pada hari pelaksanaan eksekusi, -Khulaib meminjam
pisau cukur untuk mericukur demi mempersiapha.n diri menghadaqi
i<ematian. Saat itu tiba-tiba seorang anak balita dari seorang wani-

l4Z) Mughril Mthtaj, +1239.
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ta lepas dan mendatangi I(hubaib. Pada saat-saat seperti ini, bagi
orang yang berpikir ingin membalas dendam dan selamat dari ke-
matian, merupakan kesempatan yang baik untuk melakukan pen-
yanderaan sebagai'media "tawar-menawar" atau membayar peng-
khianatan dengan pengkhianatan yang sama. Dan, memang demiki-
anlah perkiraan semua penghuni rumah itu, sehingga ketika ibu
dari bayi itu melihat bayrnya berada di pangkuan Khubaib, ia ter-
kejut ketakutan. Tetapi ibu itu tercengang ketika melihat Khubaib
mendudukkan anaktrya di pangkuan ieraya memanjakanirya sep-
erti seorang ayah! IGtika Khubaib melihat wanita itu penuh ketakutan
dan kecemasan, maka dengan tenang dan rasa kasih sayang sebagai
seorang Mu'min Khubaib berkata:

"Apak4h engkau takut aku akan membunuhnya? Insya Allah
aku tidak akan melakukannya."
Perhatikanlah muJizat tarbiyah Islamiyah kepada rrtanusia!

Perhatikanlah perbedaan antara Khubaib dan orang-orang Musyr-
ik yang telah membunuhnya secara kejam dan aniaya. Sama-sama
orang Arab yang tumbuh dalam satu lingkungan dan tradisi yang
serupa. Tetapi Khubaib telah memeluk Islam, sehingga Islarn telah
membentuknya menjadi manusia yang berbeda sama sekali den-
gan mereka yang tetap bertahan dalam kesesatan dan tabiat mere-
ka yang buruk. Betapa besar perubahan yang telah dilakukan oleh
Islam pada tabiat manusia!

4- Tragedi ini menjadi dalil bahwa seorang yang ditawan oleh
musuh boleh tidak menerima tawaran keamanan dan tidak mau
tunduk kepada musuh, sekalipun dengan resiko dibunuh, karena
rnenolak diberlakukannya hukum kafir terhadap dirinya; seperti
yang dilakukan oleh 'Ashim.

Jika ia menginginkan ruhhshah maka ia juga boleh memilih
tawaran keamanan, demi menanti kesempatan dari mengharapkan
pembebasan, sebagaimana yang dilakukan oleh Khubaib dan Zaid,.

Tetapi seandainya ia dapat melarikan diri maka menurut pen-
dapat yang lebih shnbih ia harus melakukannya; kendatipun ia dapat-
menampakkan agamanya di antara mereka karena seorang tawan-
an di tangan kaum kafir itu-terhina. Oleh sebab itu wajib membe-
baskan dirinya dari kehinabn tawanan dan perbudakan.r'n)

5- Jika kita perhatikan jawaban Zaid bin Datsinah kepada Abu
So&."tt -beberapa menit sebelum pembunuhannya- dapatlah kiA ke-
tahui betapa besar kecintaan para sahabat kepada Rasulullah saw. Tidak
diragukan lagi bahwa kecintaan ini merupakan faktorterpenting yang
menumbuhkan kesiapsediaan berkortan di jalan Allah dan membela
Rasulullah saw. Betapa prrn kualitas keimanan ses@rang, jika tidak
disertai kecintaan kepaiia Rasulullah saw seperti ini, a-dalah tetap

143) Lihat: Nilqaul Muhtaj, Ramli, 828.
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meruDakankeimananyangbelumsempunra.Hakikatinidinyatakan
;;;-#;"s^ oleh Nabisaw di dalam sabdanva:

J-

ouSti i e ;;; 4o iY #t6 $A' 6 ('i;b*7
3;'.j''

"Tidahlah beriman salah seorang diantara hamu sehingga aku lebih

;;;;;;i;a"rp"a"'tonqnvq,Vneknya,orangtuartyadansernua
iinasial" (HR. Bukhari dan Muslim)

6- Aoa vane teriadi pada Khubaib selama menjadi-tawanan di

M"kl# ;r;fi;irk#; kJ*u"e[i""n tedadinya haramah b38i seor-

ans wali sebaeaima;;;;;;;7bugi t.oi.ttg Nabi. Perbedaan uta-

*.-'"uu bahwi rw'iizat Nabi disertai dengan tantangan dan pern-

"Jul" kenabian 
-sedangkan 

karamah para znalt dan,orang-orang

ifiifrfu;il|"grtr r":" A;p" disertai tintangan. Inilah vang diteta-

;l;;6r;lfth; [tiiis""uh wal Jama'ah. ridak alTlarama.h yang

i.f;i; i;i;'i^ip"d|ii"iin y"ig diberikan oleh.Allah swt kepada

ift;f ;b;"ili"'* p.*U"nuhanny-a. Ia begitutab*, dutl tegar meng-

hadapi kematian,lebagaimana riwayat tsukhan dan larnnya'
----i- 

Mungkin ada ying ingin bertanyai',Ap.a hikmllr leriadinyl
p.nglttiu"uiZ" t"th"d;; p"ii otpuda-mu'min yq3q keluar demi

menvambut p"rirrtJ Riffi-t*i dan Rasul-Ny.u?" fiengapa Allah

,*t iia"t memberikan kekuatan kepada mereka sehingga bernasu

;"G;l"hkan para pengkhianat itu- ?-"------"J"*"brruu 
iului, 

"-p" 
yung telah kami sebutkan berkali-kali

v"it", t utiu? if *r "iri'*"i"pJrttu*takan 
para hamba-Nya. me!a-

lui periuaneur, *"*rrj"at "" 
iua hal: Menegakkan,masyarakat Is-

ilfi;;i;;?1;;"e *"it"pui tujuan tersebut lada jalan vang penuh

a"""*'tiU-.H fil. Hili*ahnj'a, agar terwujudkan 'ubudiyah manu-

# ffiJ;;ldh il U;;;'pilhk-an antara orans-orzrng.vang be-

;;r:f-J; b"ri** dan orang-orang mqnafiq. Di samping juga agar

ifr"h il ;;;i;diffi;;';ki "v"!';4: 
dan terlaks ananva mubava'!ry

;"t";; efi"ft i*t du" pura hJmba-NyaJang beriman' Mubava'ah

yang secara tegas disebutkan di dalam tirman-Nya:

" Se sungguhnyi elkin''t*t-te lah membe Ii dai orang- orang Mu'mhr
au a"Tn"i;;;"h;-dengan memberikal. sorga bagi mereka.

utirin" U"rp"g"ig i; jalanZiloh, Ialu membunuh atau ter'bumth'
'diu 

telah ";rrliirl iil"ii 
yang benar di dalarn Taurat, Injil dan al-

Qur'an..." (at-Taubah: 1 1 1)

Apa arti "penandatanganan" perj3njiaq, ini iiL3 isi perjanjian

it, ,".r?i.i tidalk te;akr^""i."t epa nilaibai'at ini jika tidak terlak-

;"fi;;;hiledpi["k 
'|; 

minandatanganinya berhak menda-

patkan io.gu dan liebahagiaan abadi?

Keberatan terhadap persoalan ini hanyalah bagi orang-orang

vans lebih *""*"i"*a[Jn L"hidupan dunia daripada kehidup.an

'"kii&;;. iil'i;i'";d"k; t 
"a" 

kltiadaan keimanan kepada Allah
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swt atau lemahnya iman pada dirinya. Orang-orang sepgrti itu tidak
dapat diharapkan untuk melakukan "petualangan" dengan mengor-
bankan nyawa dan harta. Tetapi bagi orang-orang yang beriman
secara benar, hal ini tidak menjadi masalah, Karena kenikmatan
kehidupan duniawi tidaklah sedemikian besar nilainya dalam key-
akinan mereka sehingga harus menghalangi dari menunaikan ket-
aatan yang paling ringan kepada Allah swt. Pengorbanan nyawa,
dalam pandangan mu'min, tidak lain hanyalah merupakan'perpin-
dahan dari penjara dunia menuju kenikmatan akherat. Memper-
oleh kenik*it"tr akherat *"rupikan puncak cita-cita y.ng h"ndak
dicapai oleh setiap Muslim dalam kehidupannya.

Perasaan dan sikap ini tampak secara jelas dalam bait-bait yang
diucapkan oleh I(hubaib ketika hendak dibunuh; terutama pada bait
terakhir:

-,5;2]+blt $$j;lsgjiia.**.,g;1:,
"Aku tak 'kan tunduk dan takut kepada muiuh. IGpada Allah
swt jua tempat kembaliku."r

'it
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Pengusiran O rang-orang Yahudi
Bani Nadhir.

lglrlU Sa'ad meriwayatlan bahwa Rasulullah saw keluar pada
hari Sabtu, lalu shalat di masjid Quba' bersama beberapa orang
sahabatnya dari kaum Anshar dan Muhajirin. KeTudian Rasulull-
ah saw mendatangi orang-orang Yahudi Bani Nadhir untuk minta
bantuan mereka membayar diat (tebusan ganti rugi) kepada kelu-
arga dua orang dari Bani Kilab yang dibunuh secara tak disengaja
oleh 'Amir bin UmaiWah ad-Dhamri. Kedua orang yang terbunuh
itu sebelumnya telatr mendapatlan jaminan perlindungan dari Ra-
sulullah saw. Dalam pada itu antara Bani Nadhir dan Bani Amir
terjalin ikatan persahibatan (persekutuan), sebagaimana diriwayat-
kan oleh Ibnu Ishaq dan lainnya.

Orang-orang Yahudi Bani Nadhir itu menjawab:"Kami ahan
mclahukan-apa yang engh,au inginkan, wahai Abuk Qasim." Kemudian
sebagian kaum Yahudi itu berbisik kepada yang lain merencana-
kan pengkhianatan. Amir bin Jihasy an-Nadhary berkata:"Aku akan
naik'ke iagian atas rumah, kemudiai menjatuhkay' batu besar hepadan'
ya " Waktu itJr Rasulu{ah saw sedang berdiri di samping salah satu
rumah mereka. - '"iir-.

Ibnu Sa'ad selanju{nyb menambahkan bahwa Salam bin
Masykam (salah seorang Yahudi Bani Nadhir) berkata kepada mere-
ka 'Janganlah hnlian rnelnhuknnnya! Demi AIIah, dia (Iltluhammad) pasti
aka.n diberitahu tennng a.pa ya.ng knlian rerrcanahan. Sesunggufurya 4frry:.
tanitumerupaknnpelarg6;aran terhaclappujanjinnantarahitadmgandia."ru)

Setelah mendapatkan kabar tentang rencana pengkhianatan
itu, Rasulullah saw dengan cepat bergerak, seolah-olah ada suatu
keperluan, menuju ke Madinah dengan diikuti oleh para sahabat-

Hal itu terjadi pada bulan Rabi'ul Awwal tahun Keempat Hijrilah.
144) Thabaqatu lbni tu'a4 3199.
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nya. Para sahabatnya berkata: "Engkau berangkat sedangkan kami
tidak menyadari!." Nabi saw menjawab: "Uang-orangYahudi iat mc-
rc rrcanahan pmgrthiamtan, hlu Allah mmgabarhan hal itu kepadaku maha
ahu segara buanghat."

Kemudian Rasulullah saw mengutus seorang utusan kepada
mereka untuk menyampaikan pesan: "Keluarlah kalian dari negeriku
karena kalian telah merencanakan pengkhianatan. Aku beri tempo
10 hari. Kalau setelah itu masih ada yang terlihat, akan kupenggal
batang lehernya."

Orang-orang Yahudi itu pun mulai bersiap-siap keluaq, tetapi
Abdulllah bin Ubay bin Sdul mengirim seorang uhrsan untuk men-
yampaikan pesan kepada mereka: 

-"Janganlah k.lq" meninggalkan
rumih-rumih kalian, tinggalah di bentCng halian, karena kami ber-
sama dua ribu orang akan membela kallian." Kemudian orang-orang
Yahudi itu membataikan rencana keluar mereka dan bertekad untuk
bertahan di benteng-benteng mereka. Lalu Rasulullah saw pun qqe-

merintahkan para sihabatnyi untuk bersiap-sirap menrerangi mereka.
Akhirnya Rasulullah saw bergerak mendatangi mereka, semen-

tara ihr meieka bertahan di benteng-benteng mereka dengan me-ng'
gunakan seniata panah dan batu. Dilam pada ihr Abdullah bin lJbay
iernyata meirgkliianati mereka. Lalu Rlasulullah saw mengePulg
merlka dan memerintahkan supaya semua ladang kurma milik
mereka dibabat habis.ra5) Sehingga mereka menggugat: "Hai Mu'
lurmntad, harru dulu mehrang herusahan tlan mencela orang yang melaht-
hunnya. I{ennpa seharang hamu membabat dan membakar habis ladang
hr.tria?." Malia Allah swt pun menurunkan firman-Nya:

"Apa saj a yang karnu tebang dnri pohort ht4rm4 (nilik orang' o/- ang
kaiirl atai yang hamu biarlun (twnbuh) berdii di du_polokttyq
mala (semuaiu) adalah ans izinAllah rutt; dankmena Dithcndah
memb e ihnn kz hinaan k"p"do uang- orang fasiq." (al-Hasyr: 5 )
Setelah itu mereka menyerah kepada Rasulullah saw dan ber-

sedia meningalkan kota.Madinah sCbagaimana yang diinginkan
beliau. Tetapi Rasulullah saw menjawab: "Sekora'ng afut t'idah mmet
inrunya kecuali jihn ha'lian heluar dengan darah-darah halbn sqia. I(aliary
bolei mernl;awa harta yinldapat dibauta oleh unta, heanli senjata.o
Akhirnya mereka men-erirna Feputuqag itu dan keluar d-engan mem-
bawa llarta yang dapat diangkut oleh unta mereka. Ibnu Hisyam
berkata: Seliagian mereka ada yang mencopoti peralatan rumah
mereka dibawa keluar Madinah. Mereka mengungsi antara ke
Khaibar dan Syam. Di antara orang-orang Yahudi ihr hanya ada dua
or-ang yang masuk Islam yaitu Yamin bin Umair bin Ka'ab anak
pamin-Am-er bin Jihasy dan Abu Sa'ad bin Wahab. Kedua orang ini
kemudian mendapatkin kembali hartanya.ra6)

145) Muttafaq 'abih.
tloi lifr"tj fhoboqot Ibni fu'ad, Sirah lbnu Hislnm, Taikhuth Thabai dan Tafsir lbmt

Ka/.s# ketika menafsirkan surat Al Hasyr.

242 Fiqhus Sirah: Dirasat Minhajiah 'Ilmiyah



Rasulullah saw membagi harta Bani Nadhir ini kepada kaum
MuhajiTn saja, tanpa orang-orang Anshar, kecuali dua orang Anshar
yang dikenal sa_ngat miskin yaitu Sahal bin Hanif dan Abu Dujanah
_Su*ry4 bin Kharsyah. Sebenarnya harta Bani Nadhir ini sepenu-
hnya hak milik Rasulullah saw. al-Baladziry menyebutkan di dalam
Futuhul Buldan, bahwa Rasulullah saw bercocok tanam di bawah
pohon-pohon kurma di tanah mereka, kemudian hasilnya disimpan
untuk makanan keluarga_ dan istrinya selama setahun dan sisanya
untgk kep_erluan senjatJ dan [""a".iu". *n B;rG"r;-deigan eani
Nadhil Alah sryt menurunkan surat al-Hasyr. Dan sebagai [omentar
tgrllgdap kebijaksanaan Rasulullah saw daiam membafi harta Bani
Nadhir turunlah firman Allah:

"Dan apa saja harta rartpasan (a'i) yang diberikanAllah sut he-
pala Rasu !- Nya (dari harta b enda) mere ha, maha untuh mendap -
athan itu hamu tidah mengerahkan seekor kuda pun dan (tidah
pula) seekor unta pun, tetapi Allah sust.yang memberihitn kekua.
yan lgpqdg _ 

Rasu L Nya terhadqp s iapa yang dikeh e ndaki- Nya.
Dan Alqh Maha l{uasa atas segala seiuatu. Apa saja harta ram-
pasan (fa'!) yaryS diberihan Allah sutt hepada Rasul-Nya yang be-
ragaldai pgnduduh hota-hota mrtka adalah untuk Aliah szot,- un-
tuh Rnsul, kaum herabat, anak-anak yat.im, orang-orang m.ishin,
dan orang-or,ang yang dalam perjalanan, supaya harta ilu jangan
hanya beredar di antara orang-orang haya sija diantara halnu..
Apa ya3_g diberikan Rasul kepadamu rnaEa terirnlah dia dan apa
yang dilarangnya bagimu maha tinggalkanlah; dan bertawahailah
\epq(a Alla!... Sesunguhnya Allah sutt sangat keras hukum- Nya.,'
(al-Hasyr: 5-6)

BEBERAPA'IBRAH

. fni merupakan bentuk kedua dari watak pengkhianatan yang
melekat pada jiwa orang-orang Yahudi. Tindak pengkhianatan se-
belum ini telah dilakukan oleh orang-orang Yahuiii Banu euraidlah.
Itulah hakikat sejaJqh yang dikuatkin olef, berbagai peristiwa yang
tak terhitung jumlafunya. Itulah pula rahasia pelaknatan llahi ke]
pada mereka yang diaha{kan dilam firman-Nya:

'Tblah dilaknati orang-orang hafir dari Bani Israel melalui l.isan
Daud dan Isa putera DIaryam. Yang demihian ,itu disebabkan mere-
ha durhaka dan mzlampaui batas." (al-Ma'idah: 78)
Peristiwa pqngkhianatan ili memberikan beberapa pelajaran

penting yang berkaitan dengan hukum-hukum syari'at Islim, dian-
taranya:

1- Beritayang disampaikan Allah swt kepada Rasulullah saw
tgntang pengkhianatan-yang direncanakan oleh orang-orang yahu-
di itu, merupakan salah satu dari perkara luar biasJyangianyali

147) 'UtunulAxax 2151.
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diberikan Allah swt kepada Rasul-Nya baik sebelum kenabian atau-
pun pada saat kenabiin. Hal ini seharusnya menambah keimanan
tita kepada kenabian dan kerasulannya dan -memperkuat keyaki-
nan kita bahwa pribadi kenabiannya menrpakan :N-:ts utama bagi
keberadaannya dan sifat-sifat kepribadiannya yang lain.

Sebagian penulis sirah dan fiqh-nya lebih Tk-a-mengungkap-
kan khabar Ilahi yang disampaikan kepada Rasulullah saw tentang
rencana pengkhiinalan Yahudi ini dengan ungkap-an ilham atau
firasat. P;dah;l kata ilham memiliki ani yang lCbitr luas kerena ia
merupakan stimulasi yang dapat ditangkap melalui sensitivitas
naluriah dan keinderaan ying dimiliki ol-eh iemua orang. Sedang-
kan ungkapan khabar llahi, dalam pemakaia! ulama sirah, mentln'
jukkanlepada ciri khas dan karaktCristik enabian. Kita mengetahui
bahwa keisthnewaan inilah yang membuakt Nabi saw segera merasa-
kan adanya renclrna jahit itu. Dan, hal ini -s*aligus merupakan
bukti kebenaran 5an;i Allah swt kepada Rasulullah saw:

" Dan Allah vat ru lindun gimu iari mamtsia. " (al-Ma'idah: 67)

Lalu, mengapa harus digunakan ungkapan yang bias sepe$ !nr?
Ini tidak lain f,anyalah merupakan salah satu bentuk penolakan
terhadap mujizat Nabi saw yang bersumber dari lemahnya keiman-
an kepada kenabiannya.

2-- Pembabatan dan pembakaran ladang kurma bani Na{trir
memang benar dilakukan oleh Rasulullah siw. Tetapi Rasulullah
saw jugl membiarkan sebagi4nnya. Tindakan-yan-g diamtil Rasu-
lullah s-aw ini dibenarkan oleh Allah swt melalui firman-Nya:

'Apa saja yang hamu tebang dari pohon-pohon hurnia (miilik or-
an:g Aa7;r1 ani yang hamu biarhan tutnbuh berd'ii, sernuta itu atas
iz{nAllah sw)t...." (al-Hasyr: 5)

Peristiwa ini diiadikan dalil oleh ulama'bahwa keputusan un-
tuk menghancurkai ladang musuh atau tidak, tergantng kepada
kemaslaliatan yang dilihat oleh Imam atau pemimpin. Masalah ini
termasuk ke dalam apa yang disebut siyasah syarilah. Para ulama
mengatakan bahwa iujuan Rasulullah saw melakukan tindakan
l.irJUut -menghan"rrrlraq atau membiarkan- untuk mencari ke-
maslahatan dai ialan meiuju kepadanya, sebagai bimbingan dan
pelajaran kepada umatnla.

Demikian pula pendapat Irnam Syafi'i ke4ka mengomentari
perintah Abu Bakar untuk membakar dan-membabat (ladang.kur-
ha), ketika mengutus Khalid ke Thalihah dan Bani Tamim nadah4l
Abu Bakar sendiri melarang tindakan tesebut pada peperangan di
negeri Syam. Imam Syafi'i berkata:

"BaranEkali. Abu Bakar memerintahkan untuk tidak memba-
bat poh-on vans berbuah karena dia mendengar Rasulullah saw
p.riuh m6ngibarkan bahwa negeri Syam-akan ditaklukkan
Ll"h k"nm Muslimin. Karena dd boleh memutuskan pemba-
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batan atau tidak, dia memilih tidak membabat karena mem-
pertimbangkan kaum Muslimin. "l48)

Pendapat yang kami sebutkan ini, yaitu pendapat yang mem-
bolehkan pembakaran dan pembabatan ladang kaum kafir apabila
diperlukan, adalah pendapat Nafi'Maula Ibnu Uma4 Malik, ats-
Tsauri, Abu Hanifah, Syafi'i, Ahmad, Ishaq dan jumhur fuqaha'.

Tetapi diriwayatkan pula bahwa al-Laits bin Sa'ad, Abu Tsaur
dan al-Auza'i tidak membolehkan tindakan seperti itu.lae)

3- Para Imam bersepakat bahwa barang rampzrsan yhng diper-
oleh kaum Muslimin tanpa melalui peperangan (yaitu fai'), urusan-
nya diserahkan kepada kebijaksanaan Imam. Dalam hal ini Imam
tidak wajib membaginya kepada tentara (mujahidin yang ikut per-
ang). Hal ini didasarkan kepada kebijaksanaan Rasulullah saw
dalam membagi fai' Bani Nadhir. Rasulullah saw telah membaginya
kepada kaum Muhajirin saja. Dan, tindakan ini dibenarkan oleh
Allah swt dalam dua ayat yang telah kami sebutkan di atas.

Tetapi para fuqaha'berselisih pendapat tentang tanah yang
diperoleh kaum Muslimin melalui peperangan. Imam Malik ber-
pendapat bahwa tanah itu tidak boleh dibagi, tetapi kharai (hasil)-
nya menjadi waqaf untuk kemaslahatan kaum Muslim. Kecuali iika
Imam memandang perlu membaginya. Pendapat Hanafiah,tidak
jauh berbeda dari pendapat ini.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa tanah yang diambil dengan kekua-
tan, wajib dibagi sebagaimana wajibnya pembagian ghanimah yang lain.
nya. Madzhab ini sama dengan zhahir madzhab Imam Ahmad.

Dalil Imam Syafi'i ialah bahwa tindakan Nabi saw terhadap
harta Bani Nadhir itu, berlainan dengan pembagian harta rampasan
yang diperoleh melalui peperangan, ialah karena tidak adanya pepe-
rangan yang menjadi sebab untuk memperoleh ghanimah itu. Hal
ini telah ditegaskan oleh ayat al-Qur'an ketika mengomentari kebi.
jaksanaan Rpsulullah saw terhadap fai' Bani Nadhir:

" Dan apa saj a rampas an fai' yang dib erikan Allah swt hepada Ifu -
sul-Nya (dari hgrta benda) mcreha, untuk m.endapatkan itu kannu
t'idah mengerahltaa,.seehor huda pun dan (tidah pula) seekor unta
pun...." (al-Hasyr: 6) -) .

Jika keurungan pepbrangan ini menjadi sebab bolehnya tidali
membagi tanah fai', maka menjadi jelas apabila sebab hukum itu
tidak ada; hukumnya pun ikut terangkat. Sehingga berlakulah kemba-
li hukum yang telah ditegaskan tentang ghanimah baik berupa tanah
ataupun yang lainnya.

Sementara madzhab Malik dan Abu Hanifah, didasarkan ke-
pada beberapa hal. Di antaranya tindakan Umar ra ketika melarang
pembagian tanah penduduk Iraq yang kemudian dijadikannya se-

148) al-Umm,7l3Z4.Lihat jtgaDhastnbithulMashlahah Fisy $ni'ahal-Islamiah,oleh perru-
lis, hal. 170-171.

149) Lihat: Synrhun Navnwi AIa Shahihi Muslim, LA50.
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bagai tanah waqaf yang hasilnya diperuntukka4 bagi kemaslaha-
tan kaum Muslimin. MEngingat terbatasnya buku ini, kami tidak
dapat menjelaskan masalah ini secara lebih rinci.

Tietapi ada satu hal yang perlul<ita pgrlratikaq 4uluq pembahasan
masalah ini yaitu 'Illat yangdispbutkan Allah swt dalam dua a_yat yang
menjelaskan kebijaksanaan Nabi saw dalam membagi fai' Bani
Nadhir dengan hanya membagikannya kepada orang-orang tertentu
saja. Allah Jwt menyebutkan pertimbangan itu melalui firman-Nya:

"Supaya harta 'itu jangan hanya beredar di antara orang-orang
kaya saja di antara hamu." (al-Hasyr: 7)

Yakni supaya peredaran harta itu tidak hanya terbatas di ka-
langan kaya saja.

"Pertimbangan" ini minunjukkan bahwa kebijalaanaan syari'at
Islam dalam masalah harta kekayaan, secara keselunrhan, didasar-
kan kepada tercapainya prinsip ini. Semua hukum yang berkaitan
dengan masalah ekonomi dan kekayaan, yang banyak dijelaskan
oleti kitab-kitab syari'at Islam, dirnaksudkan untuk menegakkan
masyarakat yang adil dengan tingkat kehidupan ylqg rglatif tidak
jauhberteda atas seluruh lapisan masyarakatnya. fidak ada berbagai
iietimpangan sosial dan kesenjangan ekonomi yang akan merusak
prinsip Ikadilan itu.

Seandainya hukum-hukum Islam, khususnya sistem keuanga-
nnya yang menghidupkan zakat, melarang riba dan beraneka
macam monopoliditerapkan, niscaya seluruh ummat manusia akan
hidup sejahtera. Bisa saja berteda tingkat pendapa-tan mereka tetapi
semuanya berkecukupan. Tidak ada yang rnenjadi beban tanggun-
gan bagi yang lain. Sekalipun demikian, namun semuanya tetap
saling tolong-menolong.

Ketahuilah bahwa tujuan Allah swt membuat syari'at di dunia
ini adalah unhrk menegakkan masyarakat yang adil. Untuk tujuan
ini Allah swt telah membuat berbagai sarana dan sebab yang wajib
kita ikuti dan tidak boleh dilanggar. Yakni Allah swt rnemperhamba
kita dengan disertai tujuan dan sarana. Karena itu tidak boleh dika-
takan: "Karena tujuan'Is.lam ialah menegakkan keadilan sosial maka
kita bebas menempuh i;li$ dan saranl untuk mencapai ke arah
itu." Tindakan ini merupakan penyimpangan dari tujuan dan sara-
na sekaligus. Tujuanyang kita diperintahkan Allah swt untuk mewu-
judkannya tidak akan tercapai kecuali dengan mengikuti sarana
dan cara yang telah ditentukan Allah swt pula. Sejarah dan realitas
merupakan bukti terbaik untuk masalah ini.

Demikianlah, tampaknya kita perlu memperhatikan kembali
surat al-Hasyr untuk merenungkan komentar dan penjelasan Ilaji
terhadap peristiwa ini dengan segala kaitannya: Orang-orang Yahudi
dan Munafiq, kebijaksanaan Rasulullah saw mengenai masalah
harta kekayaan, perang dan lain sebagainya. Surat ini memuat ban-
yak pelajaran dan peringatan bagi kita.r
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I|INURUI para ulama' sirah,Peperangan ini terjadi pada tahun
keempii Hijri; sebulan setengah setelah pengusiran orang-or?ng
il*i:ilianii. f"r"pi Bukhari d1n sebagian Shli .hajits menguatkan
pendapat yang mangatakan peperangan ini terjadi setelah perang

Khaibar.
Sebab tedadinya peperangan ini, karela adanya pengkhiana-

tur, r"bulian besar-k"bilah NeJd terhadap kaum Mrflimin.-Pgtg-
khia""tai yang mengakibatkan terbunuhnya 70 da'i yang keluar
untuk menyeru ke jalan Allah swt.

Rasulullah saw beranskat menuju kabilah-kabilah Muharib dan

Bani Tsa;labah. Waktu itu-Rasulullih saw mengangkat Abu Dzar

"t:Cttif"ri 
rebigai Amir Madinah. Rasulullah saw berkemah di suatu

i"-""iai Neid-yaitu di kawasan Ghathafan yang dikenal dengan
r"6,it"" N"t tit. ietapi Allah swt memasukkan rasa takut ke dalam
iuti liUitutt-kabilah itu padahal se-perti dikatakan Ibnu.Hisyam,
*"i"t" U"rjumlah sangat besar sehingga mereka melarikan diri
a"ti t"*"ttgkinutt serb-uan kaum Muslimin dan tidak terjadi ser-

buan sama sekali.
sungguhpun degrikian, kisah peperangan ini mencatat beber-

apa perisiiwa yang pet{rr"kita renungkan. Diantaranya ialah:

Pertama: Diriwavatkari di dalam ash-Shahitnin dari Abi Musa

al-asv'ari ra, ia berkati: "kami keluarbersama Rasulullah saw dalam

suatu peperangan. waktu itu kami enam. oTpg bergantian mengen-

a;;t-utl nttti." LaniutAbu Musa al-Asy'ari:"Kemudia! telapak kaki
["-i oecah-oecah. Teiapak kaki saya sendiri pecah dan kuku-kukunya

""" "?rooi. 
iVutto itu [<ami membalut kaki-kaki kami dengan sobe-

["n t "i". 
Sehingga aku menyebut peperang_ar-r iqi dengan perang

t;"il iiqaa' (6bekan kain)." Abu Mu.sa il-Asy'ari menyebutkan
fiJitr i"i, tltapi kemudian tidak menyukainya. Ia.berkata, seolah-

olah dia tia"t iut u menceritakan perjuangan tersebut'
Kedua: Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa Nabi saw
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melaksanakan shalat khauf di peperangan Dzahrr Riqaa'. Satu kel-
ompok bertaris bersama Rasulullah saw, sementara satu kelompok
yang lain menghadap ke arah musuh. IGmudian Rasulullah saw sha-
iat s-atu raka'ai bersama kelompok yang berbaris itu lalu beliau ber-
diri tegak sementara mereka menyempurnakannya. Kemudian mere-
ka mundur lalu berbaris menghadap musuh sedangkan kelompok
yang kedua maju kemudian Rasulullah saw mengimami mereka
melanjutlan raka'at shalatnya yang masih belum selesai. Kemudian
Rasulullah saw duduk sementara mereka menyempurnakan shalat
kemudian salam mengikuti Rasulullah sawlso)

Ketiga: Bukhari juga meriwayatkan dari Jabtr ra:i"Ketika Nabi
saw kembali kami pun ikut kembali bersamanya. Ketika datang
waktu qailulah (tengah hari) kami tiba di suatu lembah yang banyak
pepohonannya. Kemudian Rasulullah saw turun dan orang-orang
pun berhambur mencari tempat teduh di bawah pohon. Rasulullah
saw istirahat di bawah pohon dan menggantungkan pedangnya di
situ." Jabir melanjutkan: "IGmudian kami tidur pulasi tetapi tiba-
tiba Rasulullah saw memanggil-manggil kami. Setelah kami datang
ternyata di sisinya ada seorang Arab gunung sedang duduk. IGmu-
dian Rasulullah saw bersabda: 'Orang ini telah menyambar pedan-
gku pada waktu aku sedang tidur. Ketika aku terjaga, seraya meng-
hunus pedang dia berkata: Siapakah yang dapat menyelamatkan-
mu dari pedangku? Lalu aku jawab: Allah swt. Nah sekarang dia
sedang duduk di sini'...Kemudian Rasulullah saw tidak memberi-
kan hukuman apa-apa kepada orang 'tu"lsr)

Keempat Ibnu Ishaq dan Ahmad meriwayatkan dari Jabir ra,
ia berkata: "Kami pernah berangkat bersama Rasulullah saw pada
peperangan Dzatur Riqaa'. Pada kesempatan ifu tertawanlah seor-
ang wanita dari kaum Musyrikin. Setelah Rasulullah saw berangkat
pulang, suami dari wanita itu, yang sebelumnya tidak ada di ru-
mah, baru datang. Kemudian lelaki itu bersumpah tidak akan ber-
henti mencari istrinya sebelum dapat mengalirkan darah para sa-
habat Muhammad saw. Lalu lelaki itu keluar mengikuti jejak per-
jalanan Nabi saw. Ikmudian Nabi saw turun di suatu tempat lalu
bersabda: 'siapakah di'aqtara kalian yang bersedia menjaga kita
semua malam ini?'. Jabirberkata: "Kemudian majulah seorang dari
Muhajirin dan seorang dali Ansharls2) lalu keduanya berkata: "Kami

150) Diriwayatkan oleh Bukhari, 5/53 bab Dzatur Riqa' dan Muslim, AZl4bab shalat khauf.
Mrrslin menambahkan kemudian meriwayatkan setelah itu dari Jabir ra: Maka diserulah untut
shalat, lalu Nabi saw shalat dengan satu kelompok dua raka'at kemudian mereka mundur sedang-
karr Nabi saw shalat dengan kelompok yang lain dua raka'at (lagi) . Jabir ra berkata: Rasulullah saw
shalat empat raka'at sedangkan orang-orang dua raka'at. Saya berkata: Antara kedua hadits ini tidak
bcrtentangan karena Nabi saw shalatKhaufberama sahabatnSra lebih dari sekali. Pada suatu hesem-
patan Nabi saw melaksanakan sesuai cara ]rang pertama dan pada tcsempatan 1a.ng lain Nabi saw
nrcngerjakannl,a sesuai cara yang kedua. Hadits Muslim ini menunjukkan bahwa seorang Musafir
lrolch shalat empat raka'at dan boleh meng-qashar. Ini adalah pendapat madzhab Syafi'i, Malik dan
Ahrnad. Berbeda dengan pendapat Hanafiah.

I 5l) Shahihul Bukhali, 51 52,53,54.
152) Ibnu Ishaq menambahkan: Kedua orang ini ialah Ammar bin Yasir dan Ibad bin Bisyir.
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wahai Rasulullah !' Nabi saw berpesan:' Jagalah kami di mulut
i";;; itrit, lubit berkata: "Waktu iiu Rasulullah saw bersama-para
;A;bily" U"itr""ti istirahat di suatu lorong dari sebuah lembah."

Ictika kedua sahabat itu keluar ke mulut lorong, sahabat Anshar

berkata kepada sahabat Muhajir: "Pukul berapakah. engkau ilgl"-
il J; U"ijue", 

"put "h 
petmu-lugo- malam atau akhir malam?" Sa-

ilJJdii"jii*"tiju*ab: "Jagalah kami di awal malam." Kemudian
,J.U"ilrt"ir"iiiiti berbatit I dun tid,rt 9qdq"g\q",sahabat Anshar

tr*fJ."t "" s["Jat. fabir ber[ata: Datanglah lelaki Musyrik itu dan

[iik;-;;genali sahabat Anshar itu dit faham bahwa sahabat itu
,.a."e t rgft menjaga. Kemudian orang itu memanahnya dan te-

;;;""";;;d;;,i;Tu s ahabat Anshar mencabut anak 
- 
p anah da n

;;; #di.i t;s"k. Kemudian orang itu memanahnYl lagi dan te-

;;;;;;;""i"rili"i" iahabat itu niencabutnya lagi-dan terus ber-

eirt;;;fi r#uaiu" untu-k k-etiga kalinya o{*e itu memar:ahnYa

d".t t.iut mengenainya, lalu dicJbutnya juga.kemudian sahabat itu
;il-e;,"i"?. Seielah itu baru dia mehbangunkan shabatnya
serava berkaia: "Duduklah karena aku telah dilukai. Jabir berkata:

i{"#"ai"" rutr"Uut Muhajir melompat. Ketika -o-rang mu.syrik meli-

h.iGauarrti dia sadar 6ah*" dlrjrlva telah diketahui lalu.ia pun-t*t"rit 
.r "diri. ketika sahabat Muhajir mengetahu-i darah -yang

;;ffi;;i-sahabii Anshaq, ia berkata: 
osubhanallah, kenapa kamu

;ie.k-;;ffig"*an aku dari tedi?." Dia menjawab: " Aku sedans

membaca satrr surat dan alsu ti&k ingb memutusnF. Setelah berka-

li-kali orang inr memanahku baru alru rrrku' dan memberitahukan ke-

padamu. D-emi Ailah, kalau butcan karena takut mengabaikan tugaq

ienjagaan yang diperintahkan Rasulullah saw kep-ada|;q. niscaya

ir"ti"*,. amn lerUanti sebelrrb aku membatalkan shalat'"ls3)

Kelirna: Telah meriwayatkan Bukhari,- Muqliq, Ibnu Sa'ad di
dalai fhi 

"qat 
-ny a ian Ibnu H isyam {i dal.am Sirah -ny a, .dari Jabir

b;-MJik ra'ia berkata: Aku pernih keluar bersama Rasulullah saw

k" o"o"r"rrsan Dzatur Riqaa' dettg"n mengendarai untaku yang s-an-

".ft.'"tfi.-fetika 
Rasulillah sa* berangkat pulang pa\a sahabat

iun berserak maiu kecuali aku, tertinggal di belakang sehingg-a Ra-

[';l"ll^h";;; r"Liidan"ti aku laiu bertinya: "Kenapa wahai Jabir?'"
Adt"*"h;;wuhai-fi;)tr[ah saw, aku teitinggal kirena untaku yang

i"*d"t i"i." N;bi saw bgriabda: "Dudukkanlah dia"' Lalu aku dan

ir*"t"tt"tr sawmendudukkannya. Kemudian Rasulullah saw berka-
;JU;k"n iongkat yang kau 

-g"teg* 
it-u nadak*'l' Kemudian aku

U"rit*."- nasut"it.tr i"*-m"neim[il tongkal itu lalu memukulkan-
;;;4" ""t"t" beberapa kalli pukulan, lalu bersabda: "Sekarang

.rl"ikt"ht" Kemudian aku menaikinya dan berjalan demi Dzatyang
*""gui"t"y" dengan benar- menyalib unta Beliau'"

ffibaridanAbuDawudmeriwayathannyadariIbnuIshaqdariShadar1:rh
binYasaidari Uqail binJabir dariJabir bin Abdullah'
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Selanjutnya aku b erbincang-bincang dengan Rasulullah saw.
Beliau beri<atakepadaku: "Maukih kau menjual untamu ini-padaku,
wahai Jabir?" Aku iawab: "Wahai Rasulullah, aku hadiahkan saja
untukmu." Nabi saw berkata: "Tidak, juallah padaku." Aku berka-
ta: "Kalau begihr, tawarlah wahai Rasulullah." Nabi saw menawar:
"Aku beli satu dirham." Aku jawab: 'Tidak, itu merugikanku, wah-ai
Rasulullah." Nabi saw meniwar lagi: "Dua dirham?" Aku jawab:
"Tidak." Kemudian Rasulullah saw terus menaikkan tawarannya
sampai mencapai harga satu 'Uqiyah. Lalu aku bertanya: "{palqah
engliau telah iela wahai Rasulullah?." Nabi saw menjawab: "Ya,

sudah." Aku berkata: "Dia milikmu." Nabi saw menjawab: "Aku
terima."...Kemudian Nabi saw bertanya: " l'tlilhai Jabir, apakahkanu
sudah menikah?" Aku jawab: "Sudah wahai Rasulullah." Nabi saw
bertanya: "Janda atau-gadis?.", Aku_jawab: "Janda," Nabi saw ber
sabda:-"Mengapa tidak-memilih gadfu sebingga kamu dan dia bisa
bercumbu nJesra?." Aku jawab: owahai Rasulullah, seslrngpuhnya
ayahku telah gugur di Uhud. Dia meninggalkan sembilan anak
wanita. Aku menikah dengan wanita yang pandai mengemong;
trampil merawat dan mengasub mereka." Nabi saw bersabda: "En-
eaku-benar. insva Allah. Kilau kita sudah sampai di Shirara (nama
iebuah tempat di nnadinah), kita suruh penyembelih untuk memo-
tong sembeiihan. Kita semua tinggal di situ sehari, agar dia (istri
Jabi-r)mendengarkedatangankital-;lumempersiaplcanbantalnya"tsr)
Aku berkata: ''Demi Allatr-swt, wahai Rasulullah, kami tidak punya
bantal!." Nabi saw menjawab: "Dia pasti punya. I3arena itu apabila
kamu datang, lakukanlfi suafir perbuatan yang menyenangkan."

Jabir berkata: Ketika kami sampai di Shirara, Rasulullah saw
memerintahkan tukang sembelih untuk melakukan tugasnya, lalu
hari itu kami tinggal di situ. Keesokan harinya Rasulullah saw ber-
sama kami masuk Madinah.

Jabir berkata: Pada pagi hari aku menuntun unta, aku bawa
sampai ke depan pintu rumah Rasulullah saw, kemudianaku duduk
di niasjid berdekatan dengan Rasulullah saw. Setelah keluar, Rasu-
lullah iaw melihat unta din bertanya: "Apa ini?." Mereka menjawab:
"Wahai Rasulullah, ini adal4h unta yang dibawa oleh Jabir." Nabi
saw bertanya: "Di mana Jibir?" Kemudian aku dipanggil-mengh-
adap beliau, lalu beliau berlabda: "Wahai anak saudaraku, bawalah
untimu, dia milikmu." Lalu Nabi saw memanggil Bilal dan berkata
kepadanya: "Pergilah bersama'Jabir dan berikan kepadanya satu
'Uiiyatr.t Kemudlan aku pergi bersamanya lalu dia memberiku satu
'Uqiyah dan menambahkan sesuatu kepadaku. Demi Allah swt,..uang
itu'tlrus bertambah dan bisa dilihat liasilnya di rumah Luttti."rss)

t-54) Maksudnya apabila dia mengetahui kedatanganJabir maka akan mempersiapkan rumah

""t"0,*!Hf;?lj"f"*1?Hll?iln oteh Ibnu Ishaq sebcsaimanadiriwayarkan oleh lbnu Hiqam di
ddam Sria&-ryz. Bukhari dan Muslim juga meriwayatJran kisah ini dengan lafazh yang hampir sama.
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BEBERAPA'IBRAH
Penelitian terhadap Sejarah Peperangan ini: Para ulama' .rlir-

ah telah sepakat - sebagLimana kami sebutkan di atas - bahwa pep-
erangan Dlatur Riqaa- terjadi sebelum peperangan I(haibar. Se-
bagiin besar mereka menguatkan bahwa peperangan ini terjadi
setelah pengusiran Bani Nadhir pada tahun keempat Hijri. Sebagi-
an mereka, seperti Ibnu Sa'ad dan Ibnu Hibban, berpendapat bah-
wa peperangan ini terjadi pada tahun kelima Hijri.

Imam Bukhari menyebutkan di dalam Shahih-nya bahwa pep-
erangan ini teriadi setelah perang Khaibar. Kendatipun dalam sus-
,rttuti kitabnya'peristiwa iii disibutkan sebelum p-erang Khaibar.
al-Hafizh Ibnu Hajar menguatkan pendapat Bukhari dengan ala-
san bahwa shalat lihauf (shalat dalam peperangan) telah disyarirat-
kan pada peperzrngan Dzatur Riqaa', s-ementara itu Nabi saw tidak
meliksan-akan shalat khauf ini pada perang Khandaq, tetapi
mengqadla'.nya. Selanjutnya Ibnu Hajar menguatkan_ pehdapat ini
dengan sebuah riwayat yang terdapat di dalam ash'Shahihain dari
AbuMusa al-Asy'ari bahwa ia (Abu Musa al-Asy'ari) meyebutkan
tentang bagaimlna kaki para sahabat pecah-pecah dalm pe-rang
DzatuiRiqia' sehingga mereka memtalutnya denga! cabikan kain,
padahal Abu Musa al-Asy'ari belum kembali dari Habasyah kecuali
ietelah perang I(haibar. Membaca dalil-dalil ini, Ibnul QaWim tidak
berani riremaitik"onya kemudian berkatat "Ini menunjuk[in b"hyq
perang Dzatur Riqaa'-kemungkinan terjadi setelah perang Khandaq"tsu;

Saya berkata: Dapat dipastikan bahwa peperangan Dzatur
Riqaa' ini terjadi sebelum perang Khandaq karena di dalam riwayat
yaig shahih disebutlan bahwa Jabir ra pernah meminta-izin-kepa-
da Rasulullah saw untuk pergi ke rumahnya pada perang Khandaq. Ia
mengabari istrinya tentang kelaparan yang dialami Rasulllah saw.
Dalam riwayat itu disebutkan kisah hidangan yang disajikannya
kepada Rasulullah saw dan para sahabatnya, Di dalam kisah ini
pula Rasulullah saw berkata kepada istri Jabir: "Makanhh ini dnn
berikanlnh yang itu, harenn orang-orang sedang mengalarni kehpara'n."
Sementara itudidiilam ash-Shahihazn disebutkan juga bahwa Rasu-
lullah saw pernah bdlt4pya kepada Jabir pada p€perangan Dzatur
Riqaa': 'Apahah hanw sudah rnmihah?" Jawab Jabir: 'Sudah, wahai
Raiulullah." Ini menunjikkan bahwa Nabi saw belum mengetahui
sama sekali pernikahannya.

Dengan demikian jelas bahwa peperangan Dzatur Riqaa' ter-
jadi sebelum perang Ahzab (I(handaq), apatah lagi perang I(haibar.

Apa yang dikemukakan oleh Ibnu Hajar bahwa Nabi saw tidak
melakukan shalat khauf di perang Ahzab (tetapi mengqadha'-nya),
dapat di5awab bahwa kemungkinan penundaan ini disebabkan
berkecamuknya pertempuran antara kaum Musyrikin dan kaum

156) Lihlr: Fartil Bari 72,94, 'Uy*nulAtsaar,2153 dzn Zadul Ma'ad,Allt.
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Muslimin sehingga tidak sempat melaksanakan shalat. Mungkin
juga karena rnusuh berada di arah Kiblat, sementara shalat khauf yang
dilaksanakan pada perang Dzatur Riqaa' pada saat musuh tidak di
arah Kiblat. Atau mungkin Nabi saw menunda shalat itu untuk
menjelaskan bolehnya meng-qadha' shalat yang terlewat karena
kondisi yang tidak memungkinkan. Demikian pula penggunaan
argumentasi oleh Ibnu Hajar dengan riwayat Abu Musa al-Asy'ari
yang disebutkan oleh banyak ulama' sirah, dapat dijawab bahwa
yang dimaksudkan oleh Abu Musa al-Asy'ari ialah peperangfi lain
yang juga disebut dengan Dzatur Riqaa'. Dengan dalil bahwa Abu
Musa al-Asy'ari menyebutkan: "I(ami pernah berangh,at bersama Ra-
sululhh smt:, dahm suatu pEerangan. Waktu itu kanti enam orang ber-
gantidn mzngendnrai satu unta." Padahal dalam per:rng Dzatur Riqaa'
yang sedang kita bicarakan ini jumlah kaum Muslimin lebih banyak
dari itu.

AlrHafizh Ibnu Hajar berusaha membantah penjelasan ini, teta-
pi tidak banyak berarti karena dalil yang dikemukakan oleh para
ulama sirah sudah sangat kuat dan tegas. Diantaranya Hadits Jabir
yang telah kami sebutkan pada masing-masing dari kedua peper-
angan tersebut.

Mengenai penundaan shalat oleh Nabi saw pada perang l(han-
daq dan masalah-masalah yang berkaitan dengannya, insya Allah
akan kami bahas secara detil pada*kesempatan mendatang.

Sekalipun tidak terjadi "kontak senjata" antara kaum Muslimin
dan kaum Musyrikin dalam peperangan ini, tetapi ia menyajikan
beberapa peristiwa yang perlu dikaji dan diambil pelajarannya.
Diantaranya :

l- Apa yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu
Musa al-Asy'ari-tentang penjelasan sebab penamaan peperangan
ini dengan Dzatur Riqaa' (sobekan kain), memberikan suatu gam-
baran yang jelas betapa penderitaan yang dialami oleh para sahabat
Rasulullatr iaw dalam menyampaikin Risalah Allah swt dan jihad
di jalan-Nya. Gambila4 ini menjelaskan bahwa mereka adalah or-
a n g- orang fakir yan g tidat tsremiliki kendaraan ( dana) untuk menun-
jang jihad dan peperangaqyahg mereka lakukan. Enani atau tujuh
orang bergantian mengendarai safu ekor unta untuk menempuh
jarak perjalanan yang sangat jauh dan melelahkan. Tetapi ke.miski-
narr ini tidah menghalangi meneka rxrtuk merryranrpaikan nisalah Feneka:
"Risalah da'wah kepada Allatr dan jihad di jalan-Nya." Demi tugas ini
mereka siap menanggung segala resiko'dan ujian berat. Telapak
kaki mereka pecah karena menempuh perjalanan panjang di atas
pasir panas dan batu kerikil tajam yang menyengat. Kuku-kuku me-
reka terkelupas karena keterseokan langkah yang menyandung batu
demi batu. Mereka tidak memiliki apa-apa untuk mengobatinya
kecuali harus membalutnya dengan sobekan kain mereka yang
lusuh. Namun semua itu tidak pernah membuat mereka lemah se-
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mangat atau menyerah. Semuanya itu dianggap kecil dan ringan bila
dibandingkan' dengan besarnya tanggrungiawab yang dilimpahkan Allah
swt ke atas pundak mereka semenjak mereka mdadi Muslim. Mere-
ka selalu menepati firman Allah:

" Sesungguhnya Allah sust mzmbeli dai orang- orang Mu'min j'iwa
dan hirta mereka dengan (balasan) sorga bagi mcreha. Merelza
berperang dijalnn Alla6 szttt lalu mereka membunuh dan dtbunuh.* "
(at:Taubah:111)
Demikianlah teks bai'at yang telah mereka tandatangani dan

ikrarkan bersama.
Sementara itu Anda lihat Abu Musa al-Asy'ari tidak suka men-

ceritakan keadaan ini; setelah keterlepasan kata dan ditanya tentang
sebab pen;rmaan perzlng ini dengan Dzatur Riqaa' (sobekan kain). la
tidak suka, dan menyesali perbuatannya itu karena di luar kontrolnya
dia telah menceritalcan sesuatu dari amalnya yang dilakuhan secara ikhlas
de4i mengharapkan ganjaran di sisi eU"L "*t "emata.Ini menunjukkan, seperti dikatakan oleh Imam Nawawi, bah-'
wa seorang Muslim diaqiurkan sqxrYa menyembunyikan (tidak men-
ceritakan) arns[-arnat shalihnya dan segala kesusahan serta pender-
itaannya dalarn ketaatan kepada Allah swt. Ia tidak boleh menunjuk-
nunjukkan sedikit pun dari amal-amal shalihnya kecuali untuk suatu
kemaslahatan. Seperti menjelaskan hukum tentang sesuatu dan
mengingatkan ortng supaya meneladaninya. Dalam konteks inilah
kita harus memahami berita tentang sebagian perbuatan generasi
Sa laf (terdrahu lu ). 

I sz)

2- Cara shalat yang dilakukan Rasulullah saw secara berjama'ah
dengan para sahabatnya dalam peperangan ini merupakan asas
disyari'atkannya shalat khauf.

Cara menunaikan shalat khauf ada dua. Pertama, khusus jika
musuh berada di arah kiblat. Kedua, khusus jika musuh tidak bera-
da di arah Kiblat. Cara yang kedualah yang dilakukan oleh Rasu-
lullah saw dalam peperangan Dzatur Riqaa' ini. Ketika masuk waktu
shalat, pihalc muJuh beppencar ke berbagai penjuru dan arah seh-
ingga dikhawatirkanpihak musuh akan meng4wasi k?g* Muslimin
a"ii';u"tt. Bila mereka:melihat semua kaum tttuslimin tidak menghadap
ke arah mereka dan sibuk qrerirnaikan shalat, niscaya dengan mudah
mereka akan menyerang kdum Muslimin dengan peralatan perang
mereka.

Rasulullah saw memulai shalat beserta dengan satu kelompok
dari sahabatnya, sementara sahabat yang lain mengawasi musuh
ke berbagai arah. Ketika telah menyelesaikan satu raka'a!, Rasu-
lullah sa* berdiri menanti, sementara para sahabat yang berma'-
mum itu menyelesaikan raka'at kedua sendiri-sendiri. Kemudian
mereka pergi menggantikan para sahabat yang bertugas menga-

157) Lihat: $n*un Naunilt; Alo Shahihi Muslim,lUln-P8'
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wasi musuh. Selanjutnya kelompok kedua ini datang lalu berdiri
membenhrk shaf di belakang Rasulullah saw. Setelah menyempur-
nakan raka'at keduanya, Rasulullah saw duduk menanti para sa-
habat (kelompok kedua) menyempurnakan raka'at kedua sendiri-
sendiri, kemudian mereka salam mengikuti Rasulullah saw.

Shalat ini dilakukan dengan cara tersebut, padahal mereka
bisa melaksanakannya dengan dua jama'ah, karena dua sebab:

Pertama: Tujuan menyatukan mereka semua untuk berqud-
wah kepada Rasulullah saw. Ini merupakan keutamaan yartg tidak
boleh dilewatkan manakala dapat dilakukan.

IGdua: Memperpadukan kesatuan Jama'ah sedapat mungkin.
Sebab terpecahnya ummat menjadi beberapa Jama'ah dalam
menunaikan suatu kewajiban adalah merupakansesuatu yang makruh
(dibenci).

Tetapi para ulama' Hanafiah tidak melihat sebab yapg kedua
ini sehingga mereka berpendapat, tidak ada alasan untuk memper-
tahankan cara ini setelah Rasulullah saw wafat.

3- Kisah seorang Musyrik yang menyambar pedang Rasulull-
ah saw adalah kisah yang diriwayatkan secara shahih. Kisah ini
menunjukkan sejauh mana perlindungan Allah swt kepada Nabi-
Nya. Di Samping menambah keyakinan kita kepada perkara luar
biasa yang diberikan Allah swt kepada Nabi-Nya sehingga kita se-
makin mantap dan yakin kepada pribadi kenabiannya. Semestinya
sangat mudalibagi orang Musyrik itu - yang sudah menghurtus pe4ang
di alas Rasulullah saw yang sedang pulas tertidur - untuk menebas-
kan pedang dan membunuh Rasulullah saw. Bahkan orang Musyrik
itu telah demikian siap untuk memanfaatkan kesempatan emas

tersebut sehingga dia bertany a: & :NE:]i, ("siapakah yang akan

menghalangimu dariku? ").

Apa yang terjadi setelah ihr sehinggs di4 gagal melakukan-
nya? Apa yang terjadi ialah sesuatu yang tidak pernah terfikirkan
oieh ofan! Musyrik itu, yakni 'inayah (penjagaan) dan perlindun-
gan Allah swt kepada.$asul-Nya. 'Inayah llahiah inilah yang mema-
iukkan rasa takut ke ilalam hati orang Musyrik itu sehingga dia
gemetar dan pedangnya Qrjaituh ke tanih, kemudian ia dudu-krber-
Jimpuh di hadapan Nabi 

-saw 
menyerahkan dirinya.

Sesuatu yang perlu Anda ketahui dari peristiwa ini ialah bah-
wa, kasus ini merupakan bukti kebenaran janji Allah swt:

o&\tAAci,i"r,
'Allnh swt melin&tngrnr dnri manusia." (al-Ma'idah: 67)
"Perlindungan" yang dimaksudkan oleh ayat ini tidak berarti

bahwa Nabi saw tidak akan mendapat gangguan atau permusuhan
dari kaumnya. Sebab, gangguan dan permusuhan itu sudah 4enja-
di sunnatullah bagi para hamba-Nya. Yang dimaksudkan dengan

2s4 Fiqhus Sirah: Dirasat Minhajirah 'Ilmiyah



"perlindungan" di sini ialah bahwa Nabi saw tidak akan berhasil
dlbunuh ol-eh pata musuhnya yang juga ingin membunuh Da'wah
Islam yang disampaikannya.

c- Kami sebu*an kisah Jabir bin Abdullah ra yang telah ber-
dialoe dengan Rasulullah saw di tengah perjalanan pulangnya ke
Madiiah, p--aauhal kisah ini tidak berkaitan dengan masalah pepeT-

angan, kaiena dialog tersebut memberikan gambaran yang utuh
dai detil tentang ak'hlaq Rasulullah s-aw terhadap pata sahabat-
nya. Suatu perla[uan yang menyenangkan, pembicaraap yang lem-
b"ut, keramihta*uh"ti dalam b-erdialog dan kecintaan Rasulullah
saw terhadap para sahabatnya.

Apabila-Anda renungkan kisah ini, Anda akan menyadari bah-
wa Nabi saw sangat emlati pada pende4laan yang dialami oleh
kelurga Jabir binlbdullih. Iiapaknya telah gugur sebagai syahid
di Uh-ud. Kemudian sebagai anak yang paling tua, ia bertanggung-
iawab mengurus keluarga dan aiak-inak yang ditinggalkan oleh
tapaknya. Sitambah lagidia tidak memiliki kekayaan material yang
mencukupi kebutuhannya.

Seolah-olah Rasulullah saw merasakan keterlambatan Jabir
dalam perjalanan pulang ini sebagai ekspresi- d-ari kondisinya- se-

".ru 
u*r* (sudab, meniadi kebiasaan Rasulullah saw apabila ber-

ialan bersama para sahlbatnya, beliau senantiasa memerihsa dan
"rn.rre.t"ttgkan hati mereka), iehingga Rasulullah saw memanfaat-
kan keseipatan tersebut untuk bertatap 4u!ca dan berdialog.del-
gan Jabir dalam bahasa lembut, menyentuh dan menyejukkan hati.

Rasulullah saw mengajukan diri untuk membeli untanya. Tawa-
ran ini hanyalah dimakiudkan sebagai kesempatan yang cocok
untuk menghormati dan membanhrnya dalam- menanggulangi kon-
disinya terJebut. Kemudian Nabi saw menanyakan tentang istri daan
keluirga dalam bahasa yang santun dan menentramkan. Selanjut-
nya Risulullah saw menghiSurnya dengan menyatakan bahwa apa-
bila mereka sudah sampai di ddkat Madinah, mereka akan tinggal
selama semalam di tempat itu agar para penduduk Madinah menge-
tahui kedatangan qnerel<a. Sehinggi istrinya (Jabir) yang baru dini-
kahinya itu prln akan qendengai dan mempersiapkan diri dan ru-
mahnya untuk menyarnb$ kedatangannya. Jabir pun hanyut ter-
bawa oleh gaya bahasiRasulullah saw sehingga dia berkata:

d"PUdu)$ 't;'fAri
"Demi Allah, wahoi Rasulullah, kami tidak punya bantal!."

Nabi saw pun meyakinkan: 
t;t4{'€6) (Yongon hhausat'

ir! Dia pasti punya!')
Suatu gambaran yang indah tenta4g perlakuan beliau yang

lembut, tutur bahasa ying menyejukkan dan dialog ya'l-g-mengibur;
yang kita ditakdirkari tidak pern-ah meni'matinya di dalam majlis

Sirah Nabawiyah: Analisis 'Ilmiah Minhajiah ?,55



Rasulullah saw, peperangan dan perjalanannya. Sekalipun demikian ,

kini kita masih dapat merasakannya melalui sirah-nya yang mulia
yang membangkitkan rasa rindu kita melihat beliau secara lang-
sung dan menyertai peperangan di bawah pimpinan beliau lang-
sung. Kini kita hanya bisa rnendengar dan membacanyat "Ya Allah,
gantilah semua yang tidak dapat kami ni'mati di dunia ini dengan
perjumpaan bersama beliau di sorga-Mu yang abadi! Persiapkan-
lah kami agar kami dapat mendapatlannya dengan berpegang teguh
ter-hadap petunjuknya dan mengikuti jejaknya dalam menanggung
segala beban penderitaan di jalan Agama-Mu."

5- Setiap Muslim harus banyak merenungkan kisah dua orang
sahabat yang bertugas menjaga pasukan kaum Muslimin atas per-
intah dari Rasulullah saw agar disadari oleh setiap Muslim bagaim-
ana watak jihad Islam dan bagaimana para sahabat Rasulullah saw
melaksanakannya.

Jihad bukanlah sekedar perjuangan yang didasarkan pa& prin-
sip perlawanan senjata yang bersifat material semata-mata. Tietapi
jihad -sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah saw kepada para sil-
habatnya dan sebagaimana difahami oleh para sahabat- adalah
merupakan ibadah terbesar yang mempertautkan seluruh eksistensi
seorang Muslim dengan Penciptanya-dalam suatu 'Ubudiah yang
khusyu' dan penuh konsentrasi. Tidak ada saat-saat yang lebih de-
kat bagi seorang Muslim dengan Rabb-nya selain daripada tatkala
dia sedang melepa*kan dunia dan menghadapkan wajahnya ke arah
kematian dan syahadah.

Oleh sebab itu wajar sekali bila sahabat Anshaq, Ibad bin Bi
syir, memanfaatkan waktu tugas jaganya di malam hari untuk
menunaikan beberapa raka'at dengan khusyu' berdiri di hadapan
Allah swt. Seluruh perasaannya hanyut melarut ke dalam munajat
kepada-Nya dengan sejumlah ayat al-Qur'an yang mulia.

Adalah wajar, jika kemudian dia tidak menghiraukan lesakan
anak panah yang menancap di tubuhnya sampai tiga kali. Karena
seluruh dimensi kemanusiaannya sedang berada di puncak tran-
senden tersebut, terbawa hanyut oleh perasaannya yang sedang
menghadap keharibaan'.Rebb-nya. Saat-saat ketika dia sedang
merasakan lezatnya bermundjat, antara hamba dan Penciptanya.

Dan, ketika dia keluartari suasaha itu barulah dia mulai me-
noleh kepada apa yang menimpanya. Bukan karena rasa sakit yang
mulai dirasakannya, tetapi karena mengingat tanggungjawab yang
dibebankan oleh Rasulullah saw kepadanya. Khawatir tangung-
jawab itu akan terabaikan karena kematiannya. Kekhawatiran inilah
yang memaksanya untuk membangunkan sahabatnya agar mener-
ima amanat menjaga pasukan yang harus dilakukannya.

Perhatikanlah kalimat yang diucapkannya:

'$;, rg-e i,(5;f ;i:,t$'&r;rr lj', j,t,4:s
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, tz'!d'r j r#Srbi'.'r'J1 US
"Demi Allah, kalau bukan karena takut mengabar\an tqg3s pen-
iasa;in vane diperintahkan oleh Rasulullah saw kepadaku, nis-
tili "it""ti, 

afcan terputus sebelum aku membatalkan shalat."

Demikianlah watak jihad yang Allah telah menjamin kemenan-
gan kepada para pendukungnya, b-etapa pun kekuatan musuh yang
dihadapinya.

Sekarans bandinekanlah -agar segala penyesalan dan rasa pu-
tus asa luruhtari hatiAnda- antara jitiad ini denga "jihad" lainnya
yang kita bangga-banggakan pada hari ini.

Bandingkanlah! Supaya Anda mengetahui, -betapa keadilan
Allah di ataslumi. Agar Ania menyadari bahwa Allah tidak pernah
menganiaya seorang pun. Tetapi juitru merekalah yang mgnganiaya
diri sendiri.

Setelah itu, angkatlah kedua tanganmu ke langit, meminta
perkenan Allah swt agar tidak menghancurkan kita,sebagai akibat-dari 

apa yang dilakufan oleh orlqg-graqg yalg zalim. Menangis-
lah keiadl-Nla, semoga dengan 'ubudiyah ini Allah -sqt akan mem-
oercayai kita dan tidak menu-runuan siksa-Nya kepada kita tersebab
Leteledoran dan keburukan amal yang kita lakukan.r
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Perang Bani Musthaliq (Muraisi')

f gNU Ishaq clan sebagian ulama' sirah menyebutkan bahwaper-
ang ini terjadi pada tahun keenam Hijri. Iietapi pendapat yangiha-
hih ialah pendapat yang dikemukakan oleh-pira peheliti blhwa
pel?ng ini terjadi pada bulan Sya'ban tahun kelima Hgri. Oi antara
dalilnya yang paling kuat ialah keikutsertaan Sa'ad bin Mu'adz
dalam peperangan ini. Sa'ad bin Mu'adz meninggal pada perang
Bani Quraidhfi akibat luka yang dideritanya pidi pirattg'I(hanl
daq. Perang Bani Quraidhah- terJadi pada fahirn kelima fri;ri r.-
bagaimana akan diterangkan. Bagaimana mungkin Sa'ad hasih
hidup setahun setelah kematiannyi?rst)

Sebab terjadinya peperangan ini karena Nabi saw mendengar
bahwa Bani Musthaliq telah berkumpul di bawah pimpinan Harits
bin Dhirar untuk menyerang Nabi saiv. Tidak lamaietelah menden-
gar berita ini, Rasulullah saw langsung keluar ke arah mereka sam-
pai bertemu di dekat telaga al-Muraisi'. Di sinilah terjaddi pertem-
puran sengit sampai Allah swt mengalahkan Bani Musthaliq. IGmudi-
an Rasulullah saw membagikan ghanimah (rampasan) kepada orang-
gr?ng yang ikut berpgrang. Satu saham untuk orang yang berjalan
kaki dan dua saham frntt*. orang yang membawa kendaraan.ls)
_ Dalarn -peperangan'in'l sejumlah besar dari kaum Munafiqin
ikut keluar bersama kauh Muslimin, padahal pada peperangan-
peperangan terdahulu biasanya mereka tidak miu ikui. Ini karena
mereka berkali-kali melihat kemenangan yang diraih kaum Mus-
limin dan karena ingin mendapatkan barahg iampasan.

Bukhari dan Muslim meriwayatkan melalui dua jalan yang
berlainan bahwa sebagian sahabat, dalam peperangan ini, memin--
ta fatwa kepada Rasulullah saw tentan g'azI(coitus,intuuptus = men-
geluarkan mani di lua4 pada waktu bersenggama). Pertanyaan ini

f !!) LFft, Fathul Bari 71304, Zadtl Mabd 2lll2 dzrn 'Iltuttul Atsar 2,193.
159) Thabaqatu lbrri fu'ad,3/106 dan Si?ah lbnt Hiryan,?{29O.
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dikemukakan para sahabat menyus-ul pembagian tawanan Pertrng
kepada mereki. Kemudian Rasulullah saw menjawab:

, i't (;,b5' Jt *.e iij iE6,\'6<J';\ 4*u
'Tidak ada dosa atas halian jika kalian me,lnhuh?ryryg.Tnda satu
pun peniupan ruh yang ditetaphan menjadi makhluh hidup sampai
'nai Xlainat kecuali il akan-tetap h'idup."

Ibnu Sa'ad di dalam Thabaqat-nya da4 Ibnu Hisyam di dalam
Sirah-nya meriwayatkan bahwa ieorang pelayan Umal bin Khattab
ra, berirama Jahiih bin Sa'id al-Ghiffaii, b-ertpng\ar dengan Sinan
bitt w"br al-Jahiri. Pertengkaran ini terjadi di dekat telaga al-Mu-
raisi' ketika Nabi saw siriggah di situ. Keduanya berusah-a ingin
rilittg membunuh sampai Si-nan bin Wabr al-Jahni bertenak: "Wa-
hai iaum Anshar" Sedingkan pelayan Umar-bin Khaththab-jqg-a
Uitt"iiut , 'Wahni hnurn Mitwiiriit." Mendengar kejadian ini, Abdullah
bin Ubay bin Salul berang din berkata kepida orang-orang munafiq
yang mbngelilinginya:

L-a ri t; qrt 3 euJ'; ?sUilu*f q ca;15;i

--lc*it;,\J6\-:'g='V.#.}tg"ciil
-9. $! e-g, 3 yi#;1( rn r, v, -iArs-

+ --3-59it*'-*t=St
'Apahnh mereha (Muhajirin) telalt yglghufanrrya! Mere.ha t4ah
minyainpi dan menwiss,tli iumlah hita di tugeri send'ii. Detni
Allah, oitoro hita dbn fran[-orang Quraisy ini (haum Musl'imin
dari Quraisy) tah ubahnya siperti apa yang dikatakan.or2"-9, '19";b ahnya siperti apa yang dikatakan orang: "Ge -

agar 
-runzrkarnmu. 

" Detni Allah, j ika k'ita te lah
hl orang yang mulia pasti akan tnengus'ir haum

Di antara orang yang mendengar ucap-an Abd-ullah.bin.Ubay
bin Salul ini ialah Ziid Uii Arqam. Ia kemudian melaporkan berita
tersebut kepada Rasulullah saw. Pada saat itu Umalberadadi samp-
ing Rasulul-lah saW lalu berkata: "Wahai \ayllyllnh, perintahkan saja

nia U;n B^yn untuk montbunuhnya!." Rasulullah saw menjawab:

$ ..k /.i,:s5';!'i&a(-i"eft 3, 
"5'${& 

U': ii
" B agaimana, tiahai U mar, j ihq oyang- orryy- b erb'icara b ahut a
Muilammad te lah membunuh sahab atn'ya? Tidah! ! "
Kemudian Rasulullah saw segera memerintahkan kaum Mus-

limin agar cepat-cepat berangkat. Fadahal tidak biasanya Rasulullah
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saw berangkat pada waktu seperti itu. Lalu kaum Muslimin pun

berangkat mematuhi Perintah.
pida hari itu Nabi saw dan kaum Muslimin meneruskan per-

i"l^t.n Ltrrpui ke.*kan harinya. Pada keesokan harinya ketika
';;;k;6.t[""ti ai-*"i" templt, tidak seorans pun Ypg dapat
;;;J;;*. t.ttt"t nya. Semua tertidur di tanah. Rasulullah saw

;;;;;;;trk"6 h al ini ( meneaj ak b erj alan s ehari s emalam). agar

;;;il:;;;;"t"p"d ucapan- v"ttg t"i"h diucapkan oleh Abdul-

lah bln Ubay bin Salul.
Kemudian turunlah surat Munafiqin, membenarkan laporan Zaid

bin Aroam tentane,t;t* gUdullah bin'Ubay bin Salul yang telah diden-

earnya-itu. Di daLm s-urat itu di antaranya Allah berfirman:
,Mereha berhata: " sesungguhnya jika kita telah hembali ke Madi-
nah, benar-benar orangyaig haat akan trcttgusir orang.-orangy-ang

ii rriin i"Oad.anya. " 
"Fodihol ke kuatan itlt l.tanyalalt b agi Allah,

';n#;"t*r'1";;',tt***T!;Urffi ,#;ff ;,ffi o'"or-i*ans

Setelah sampai di Madinah Abdullah bin Atdullah bin ubay
a"t*i *..**ui'n*"tullah saw lalu berkata:

.t#!eLZx{4ste-el-Jf''.;-3:&\t#'&t
'. 'lr5 ;!J11flf,6 C|i,f,,+6-'.15 ''-:s/t:e4CJl}f,=.->'e)f 

:7---- - \ --
el95i#b\4tt'1i #" b t*'ou 6't:*i 4 ri i$'"
,:i ..7 ( G,l, t-::i, .'. ii-t'r<,ii: l#:tlt\-. ,-e:#'Sjb'{-z €',3i2:/'ulb\ Geir 4Ys 4
*6 e &',i i i\ )f Et brj-,i &;;
6s,'sIiti;-4€EiW{-sl3:v&66

"Sava denwr enihau ingin menbunth ayahku. Jiha benar enghau

;iril 
"*t"Tukainva 

niifi'a oerintahkanlah ahu..4hu benedb m/etn-

;il;" h";L^,o i" hadabinmu' DemiAIIah, tidak ada orang dart

';i;;;b"ihnia ou la. Ini ieraii ahu membimrh s e oran'g Mu'min
harena t"*ong E4i, sehinga aku menjadipengh'unineraka'"

160) Ditit 
"*tkan 

oleh Ibni IshiLq:rc@nmt aat Riwapt ini juga diriwayettanolchlbnu Sa'ad,

s"ih""i A-l;;i. Ah;;"J a"r lu.r Jlrair dari Zzla bnjkq"m-, Ibnu AbiHatim dari Amer bin

i;bti;:A;:h;;: S;; riwzpt harnpir sama rincian den 
-pokok 

pcrm_esalahanJrp. S":Tl+y?l

#iurur,Jll},1*-"ffi f ,T;F:li#*LffiTil:r;ffi 1,'#l,11:"1ffi ffi Y.'

i;;;" htp"l;rryo i" hadapqryy. DemiAllah, tt(ak a/a dd
sika t(h'azraj-yang dikeltal lebQ baik-sihaprya ryP!? orang tuan-
ta dariOada"a-nu. Anu tukut enphan akan ttumrintahhnn orang se-ya daripada enghan ahan trcmaintahha-n
ta;*u'untuh membunuhnYa, seh'in

oemburuth Abdilllah bin UbaY berj

ryhnt akantumervtlakEnn orang se-

lehinga jiunka tidak nlun melilnt
, berj;lai di tengah magnrahnt, l.alupemburarhAbdullah bin
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I

Tetapi Nabi saw menjawab:

Lt7-6;u&3*,o$5,gfifr is
"Bahhnn hin akan bertindah lemah lembut dai berlaku baik ke-
padattya, selarna db masih tbrgal bersama hita"
Sejak itulah apabila Abdullah bin Ubay bin Salul mengemuka-

kan suatu pendapa:t atau ucapan selalu ditentang- dan dikecam oleh
kaumnya.-Kemudian Rasulullah saw berkata lepad1 Umar bin
Khaththab: "Bagaimana pandanganmu wahai Umar? Detni Allah,
seandainya enekiu membunuhnvi pada hari kau katakan kepadakutb;;h];h- di;" ;iJttt orin!-s;ans akan ribut. Tetapi, seaidainya
aku perintahkan hainu untuk mehbunuhnya sekarang, apakah
kamri akan membunuhnya juga?' Jawab Umar: 'Demi Allah, aku
telah mengetahui bahwa keputusan Rasulullah saw lebih besar ber-
kahnya ketimbang pendapatku."r

. \i\'.
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Berita Bohong (Haditsul lftil

DALNI\ perjalanan pulang kaum Muslimin dari perang -B?ni
Musthaliq iniiah-tersiar berita bohong yang berttrjuan merusak ke-
luarga Nlbi saw. Berikut ini kami kemukakan ringkasan dari ri-
wayat yang tertera di dalam ash-Shahihain.

Aisyah ra meriwayatkan bahwa dalam peperangan ini ia ikut
keluar bersama Rasulullah saw. Aisyah ra berkata: "setelah selesai
dari peperangannya ini Rasulullah saw bergegas pulang dan me-
merintahkan orang-orang agar segera berangkat di malam hari. Di
saat semua orang sedang bbrkemas-kemas hendak bgqangkat, aku
keluar untuk membuang hajat, aku terus kembali hendalc bergabung
dengan rombongan. Pada iaat itu kuraba-raba kalu-ng di leherku,
ternyata sudah iak ada lagi. Aku lalu kembali lagi ke tempat aku
membuang hajatku tadi untuk mencari-cari kalung hingga dapat
kutemukan kembali.

Di saat aku sedang mencari-cari kalung, datanglah orang-or-
ang yang bertugas melayani unta tungg4nganku. Mereka sudah siap
segala-gllanya.-Mereka menduga aku berada di dalam haudaj (ru'
mih kJcil terpasang di atas punggung unta) seb4gaimana dalap
perjalanan, oleh sebab itu haidaj lalu mereka a-ng-kat kemudian di
ikalkan pada punggung.u4ta. Mereka sama sekali tidak menduga
bahwa aku tidak berada di'dalam hauclaj. Karena itu mereka segera
memegang tali kekang unta lalu mulai-berangkat...!

Ketika aku kembali ke tempat perkemahan, tidak kujumpai
seorang pun yang masih tinggal. Semuanya telah berangkat. Den-
gan beiselimutl<an jilbab aku berbaring di tempat itu. Aku ber{ikjr,
pada saat mereka mencari-cari aku tentu mereka akan kembali ke
iempatku. Demi Allah, di saat aku sedang berbaring, tiba-tiba Shaf-
wan bin Mu'atthal lewat. Agaknya ia bertugas di belakang paslr-
kan. Dari kejauhan ia melihit bayang-bayangku.-Ia mendekat lalu
berdiri di defanku -ia sudah melihat dan mengenalku -sebelum kaum
wanita dikenakan wajib berhijab. Ketika melihatku iaberucap: "lnnn
littahiwa inna ilnihi raji'un! Istii Rasululloh?" Aku pun terbangirn oleh
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uiapannya itu. Aku tetap menuhrp diriku dengair jilbabku... Demi
Allah, kimi tidak mengucapkan iatu kalimarpun dan aku tidak
mendengar ucapan darinya kecuali ucapan Inna lillahi wa inna ilaihi
raji'un iti. femirdian dia'merendahkan untanya lalu aku menaikin-
ya.la berangkat menuntun unta kendaraan yang aku naiki sampai
irami datang di Nahrt ad-Dhahirah tempat pasukan turun istira-
hat. Di sinihh mulai tersiar fitnah tentang diriku. Fitnah ini ber-
sumber dari mulut Abdullah bin Ubay bin Salul.

Aisyah ra melanjutkan: Setibanya di Madinah kesehatanku ter-
ganggu selama sebulan. Saat ihr rupanya orang-orang sudah bany-
ik mendesas-desuskan berita bohong ihr, sementara aku belum
mendengar sesuatu mengenainya. Hanya saja aku tidak melihat
kelembutan dari Rasulullah saw yang biasa kurasakan ketika aku
sakit. Beliau hanya masuk lalu mengucapkan salam dan bertanya:
"Bagaimana keadaarcnu?" Setelah agak sehat, aku keluar pada suatu
malam bersama Ummu Masthah untuk membuang hajaf - waktu
itu kami belum membuat kakus. Di saat kami pulang, tiba-tiba kaki
Ummu Masthah terantuk hingga kesakitan dan terlontar ucapan
dari mulutnya: "Celahn si Masthah!." Ia kutegur:'Ahngh,ah bunrkttya
ucapannnt iht mengmai seorang dari kaum Muhajirin yang tuntt serla
clalam perang Badr?." Ummu Masthah bertanya: "fpakah anda tidak
mendengar apa yang dikanhannya?." Aisyah ra melanjutkan: Ia ke-
mudian menceritakan kepadaku tentang berita bohong yang ter-
siar sehingga sakitku bertambah parah... Malam ihr aku menangis
hingga pagi, air mataku terus menetes dan aku tidak dapat tidur.

Kemudian Rasulullah saw mulai meminta pandangan para
sahabatnya mengenai masalah ini. Di antara mereka ada yang ber-
kata: 'Waltai Rasulullah trweha (para istri Nabi) adahh kehtargatmt.
I<afti tidah rnmgetahui keank kebaikan.'Dan ada prrla yang mengata-
kala "Enghau tah perlu bercedih, nusih banyak wadta (lahrnya). Torryo-
hanlnh hal itu kepada pelayan perempuan (tnahsu&rya Barirah). Ia pasti
ahan memberi ketuangan yang benar kEodo ando."

Rasulullah saw lalu memanggil pelayan perempuan bernama
Barirah, dan bertanya: "Apahnh hnmu melihat senntu yang nercariga-
han dmi Aisyah ? " la lblu qnengkhabarkan kepada Nabi saw bahwa
ia tidak mengetahui Aisyah kecuali sebagai orang yang baik-baik.
Kemudian Nabi saw berdtri ke atas mimbar dan bersabda:

F, {"t;, 
-b-F 

t3 $.r"*4 :d2 ;riLrVI'I,fi u-' 
u,W)\ r?1 1{\S 6v,g'g t&Y i€, e. 1'i.,

+ 6F1t *$r,L*
"Wahai hau.m Mus litnin ! Sinp yang ahan membelaku dari seorang
lelahi yang telah menyahiti heluargaku ? Demi Allah, ahu tidah
mengetahui dari kcluargahu hea^taliyang baik. Sesunguhnya mere-
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(a.t9!ah.menye.buthan seorang lelahi yang ahu tidah mengenar re-
Iahi itu hecuali sebagai orang-yang baih.;
Sa'ad bin Mu'adzlalu.berdiri seraya berkata: "Aku yang ahan

nrcmbelnmu dari orang itu usahai Rasutullah!. Jika ctia tlnri suhi Au"s, hami
surQ,fi,e{g&al.lehernya. Jika dia dari saudara kami suhu Khazraj maka
pcinlphhanlah kami, hami pasti ahan mehhuhannya." Maka umbullah
keributan di masjid sampai Rasulullah saw m-eredakan mereka.

{isyah ra melanjutkan: Kemudian Rasulullah saw datanE ke
rumahku. Saat itu ayah-ibuku berada di rumah. Avut -iUut" ,i;
yangka 

-b ahwa tangisku telah menghancurlulut talti iiaiit u. S;J-rk
tersiar berita bohong itu Nabi saw tidak pernah duduk ai ri*it".
selama sebulan be_!iiu. tid.ak- mendapatkan wahyu teniang ei;id.
SirXuh ra b-erkata: Ketika duduk Nabi saw memb"aca p"ji;;u6;[;
hadhirat Allah swt lalu bersab da: '.Hai Aisyah, ahu titoi innaingo,
mengenni ap! Wltg dibicarakan orang tenlang'dirimu. Jika enghau illlah
bersalah maka Allah sz.ot Dasti aka'n-mcmbeiaskan tliiimu. Jika engkau
telah melakukan dosa mnka,mintalah ampunan kepada Ailah swt"dan
toubatlah hepada.Nya. " seusai Rasulullah saw mengucaDkan uca-
pannya iLu, tanpa kurasakan air mataku tambah bJrcuiuran. Ke-
mudian aku katakan kepada ayahku: "Berilah iawaban hebacla Rasu-
l_ulhh mengenai diriku." Ayahku menjawab: "Demi Ailnh, aku ticlah nhu
bl?gimarn harus menjawab." Aku katakan pula kepada ibuk:o: "Ber-
ily! jawgbqn mcngenai dirihu." Dia pun meniawabi t'Derni Allah, ahu
tiilah tahu bagaimana harus menjawib." Laltr aku berkata: Demi Al-
lah,,sesungguhnya kalian telah mendengar hal itu sehingga kalian
telah membenarkannya. Jika aku katakan kepada kalian b-Jhwa aku
tidak bersalah -Allah Maha Mengetahui bahwa aku tidak bersJah -
\di*"_ pasti_tidak akan membenlarkannya. Jika aku mengakui;t;-
Allah Maha Mengetahui bahwa aku tidalibersalah- pasti kiiian a(in
membenarkan aku. D"piAllah, aku tidak *"n.m.rkan perumpam-
aan untuk diriku dan kalian kecuali sebagaiman" yurs dikatakin
oleh bapak nabi Yusuf as: "sebaiknya aki bersabai. rcZpiai Atiii
swt sajalah aku mohon pertolongan atas apa yang kaliai lukiskai."
(Yusuf: 18)

Aisy+ ra berkata*: Kimudian aku pindah dan berbaring di atas
tempat iidurku. "'\

Selanjutn-ya, Aisyah ra.berkata: Demi Allah, Rasulullah saw
belum bergerak dari igmpat duduknya,irg" belum ada seorang pun
dari penghuni rumah yang keluai sehi-ngga Allah *.nrrt.t-ntirt
wahyu kepada \a!i-Nya Beliau t?*p4 lJmah lunglai ,rp"rti Ui-
asanya tiap hendak menerima wahyu llahi, keringa'tnya b.r.,r"u-
ran karena ber,atnya wahyu yang diturunkan keiadanya. Aisyah
berkata: Kemudian keringat mulai berkurang dari badan Rasu[ull-
ah saw'lalu beliau ttu*pik q"ir""1-*. U.da; t;t r;"-a kali
terdengar ialah: "Bergentbiratnh wihai Aisyai, t"tunpdrirrvo Ailah te-
lah membebaskan hamu." Kemudian ibuku pun berFajp;i "Berdirilah
(herterimakasihlnh) kEadanya." Aku jawab :
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+ .ij ; r:i S!, 4,g,ir3 )'^*rti F- iSrf ;ssl
"Tidak! Demi Allah, aku tidak alcan berdiri (berterimukpr!)
rci"a."i" Nabi s"*) dan aku tidak akan memuji kecuali Al-
i.f.-ruil"a piaJatr yang telah menurunkan pembebasanku"'

Aisyah ra berkata: Kemudian Allah menurunkan ftrman-Nya:

" Sesungguhrrya orang- orang yang rnembawa berita bohott'g itu ad-
alah da7 got6nwn kimu ius;. Tinganlah hamu kba bahuta berita
b;i;;; ii-;;;;i uisi nh"A ilahEan b adatah ba{ QaE katnu'
fiap-F;ap seorang dah rnergla mendapat.balasan dmi dosa yang
dikfuaiannya. Dan siapa di antara mer. eU Y""e ryryary'bil bagt-
on ying terSesar dalai pen'yiaran berita Qohyg ltnlagyla adz-
abia;gbesar,.. sampaiTertgan ayat 2/... (an-Nur: ll'Zl)
Aisyah melanjutkan: Sebelum peristiya ini ayahku membiayai

fvf"sttiiti iii"tr" [ekerabatan dan-kemiskinannya. Tetapi setelah
;;ri"tfi; i* avatrt<u berkata: Demi Allah, saya tidak akan membi--"viW" lagi karena ucapan y4ng diucapkannya kepada Aisyah.
Kemudian Ailah menurunkan firman-Nya:

"Dan j anganlah orang- orang yarrg nu-myurtyai helebihan dan ke'
tapaigan"di antara kimu basurn7Ph ba-han mereka (tid&,) akan
tticmiq; (U antuan) hepada kaum kerab at (rya). Or- ang--uang yang
m'iskin din orans- orais vang berhiirah dii alan Allah, dan hendah-
lah mereka meilaafkin-danberlapang dada. Apahah hamt tidah
ingin b ahw a Allah inz ngampuni? D_an Allah adalah M aha Pengatn-
pin tagi Maha Penyaybng.-" (an-Nutz72)

Lalu Abu Bakarberkata: Demi Allah, sungguh aku ingrn menda-
patkan ampunan Allah. Kemudian ia kembali,meq!,iay_ai lvlasthah.- 

Kemudian Nabi saw keluar menyampaikan khutbah kepada
orang-orang dan membacahan ayat--ayit al:QySlan yang telah ditu-
*"ki" meigenai masalah ini. Selajutnya- Nabi saw memerintah-
kan supaya dihkukan hukum hadd (deta) kepada Masthah bin Ut-
satsah, Ilassan bin Tsabit dan Hamnah- binti Jahsy-karena mereka
iirm#"t orang-orang yang ikut menyebarluaskan desas-desus ber-
ita fitnah tersebut.l6l) . . 

.

BEBERAPA'IBRAH 
.-. .

Dari peperangan ini dapat kita ambil beberapa pelajaran:

ikut berperang,
l - Disvari'atkan pembag ian ghanimaD kepada orang-orang yang
beroerans. seteiah dis-isih[an seperlima dari ghanimah d,anseperlima da

barang yutrg dCtgtat di badan orang Y.ans !er.bu*! (YD)..BT.ne
vitte ;tit"klt di badan orang yang ieibunuh (salb) ini boleh diam-
Lit 6tetr orang yang membunuhnya. Sabda Nabi saw:bil oleh orang yang membunu

16l) Diriwaptkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, Ibnu Ishaq dan lainn5n'
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I-+t:",tFE'p'S
?:e-:_:g? *"f!unuh. seorang musuh din berhah mengambil

, 
pqrang yang me lekat di badannya (salbun). "

, 'Adapuq seperlima dari -ghanimah yang disisihkan itu maka
narus crlbasil€n kepada mereka yang disebutkan Allah swt di dalamkitab-Nva:

"I<etahuilah, sesungguhnya-apa saja yang dapat hamu peroleh se_
b:.gai 

.rqmpas a n perarE ri- ho t 
" 

t 
"lrrg;u 

hr,ry ;,,2i ;i;;;N" n' )i in,
sasuL Qe.r-aba! figsul, anak-anak fiti*,"*oig-ii"i[ *xn'in dantbnu sabil..... " (al-Anfal: 4l)
setelah dikurangi sEerrinn-dan-sah ini maka selebihnya dibagi-

5n*,f'1"1,.Jffi ,UtTs'y""sik"tG'";;G'-.b"sffi ;"pi*iil

"^*^P_:lb:gi?" 
1li disepakati,oleh p.ara Imam Madzab bila pada

narta yang bisa dipindahkan (benda bergerak). Jika berupa tlnah
n{1J111 4q!",- berselisih. pendap.at tEntang p.mbujLnnya se-oagarmana terah kami sebutkan pada pembahaian teitang ram-pasan Bani Nadhir-

2- Hukum 'Ad pada l,lhktu Jirna,, Atau pembatasan lGlahiran:
Termasuk ke dalamnya masalah-"trgt euti;;i,f"h ^^ hiq"h
flg_-L"]rp ditiupkin ruh ke datarinia.. Juga aja y""e aid;isekarang dengan pembatasan kelahiran (keluirga beirentana). -

Hadits yang telah kami sebutl<an mengenai masalah ini secara
jelas membolehkan 'asl. Nabi saw men;awab para sahabat ketika
mereka bertanya t."jTq 'art: ,rjt!i1o1r,{a2;U (Tidak ad.a dosa
atas karnu untuk melakukannyol)

Dalam riwayat Muslim disebutkan:

,'3er\_ LS J$^t+ i# yc,i!5<l,J glazy
€-,tlte6!l

'T'idah ada dosa-titai'hi>ry untuh merakuhan-o irou ada satu
er!" ?"-lypan ruh yangditetapkan nenj adi.maih luq i;dup sampaiHari Kiama4 kecuali-ia akai tetap hidup." -----4 "-'"

It'hY$:l"ii#,t'1*i:s'ff*'1"''lr*H":"J;Hri,#;[1ffidrtetapkan itu tidak mungkin dapat dihalangi oleh usah"a kamu.-
_ . . Lebih tegas l-agi d.isebutkan oleh hadits lang diriwayatLan otehBukhari dan Muslim dari Jabir ra, ia berkata: 

v r -"

j:ltl'r di ; o rt r * *,gJ ;',2
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Dl{and mclakuhan 'azl di masa Rasulullah sa\rJ, sensntara itu al-

Qur' an tents dituntnkan. "
Berdasarkan kepada hadits ini jumhur para Imam Mazhab

*"*Uot"ht un 'azl. ifi;i J""e* -sygat persit'juan isleri karena

Affi;;ki"l6 ut * *ili*U"i[.n b;ttaya'terhadipnya. Dan,. diben-

;iil#id;;b;t; t *1"" i"t ut nafkah dan kurangnva rizki'
' Ibnu Hazm iidak s"petrdapat dengan jumhur. Ia mengharam-

t* ,"luiu iltt[;;;b;Zt^i'irt, berdasarkan kepada hadits yang

diriwayatkan oleh Muslim bahwa Nabi saw pe3ah ditanya tentang

,azt lalu Nabi saw menjawab: g4\tySlil! (Itu ('azl) adalah

pembunuh ctn sec 4r a terls ehtbung' \' 
Jrrg. didasarkan kepada hadits-hadits lain yang seluruhnya

,,*";"t'Gir'""ti'i"in"il'n"a;',1tp$1flffi?lffii.fi fi#l:*':nwayatkan dengan sanad'.nya darl Nan
;;i"fi f; tiri-u"ttt utt ia'berkata:

+ rrgail 
"{& fi:r'u(*.1 Ir* 5

"seanda'btya ahu men/etahii salah slor3ng dari ana,kku tnclahu'

h"; ; "il ;ili "lt i "ko 
lTukum de ngan hukuttnn y ang b erat''

Juea aoa vans diriwayatkan dari ialan Hajaj bin Minhal bah-

wa Ali 5in ,[Ui rtra-iib memUenci'azl
selaniutnva Ibnu Hazm membantah Hadits Jabir -ra yTtg,+i-

aa*IJfiriftt"hF;hur itu delgan.g.engatakan bahwa hadits

iersebut mansukh (sudah dihapuskan)''"'r-- - 
iU"" H"iar di dalam Fathil-bary menyebutkan pendapat lb_nu

Hu"* i"i l-ff,tdiur berkata: "Pen{apat ini .lertentangan dengan

I;LaG:-SJ"h ;;hr"vu iArU haditi 
'.pB 

dir.rwa{lqan oleh Tur-

i*aiia* N"r"ti, l" ;;;h"hik*nyi aaii jalan 
-Mu'ammar 

dari

Yahya bin Iktsir dari Jabir ra ia berkata:

+J.ivi,jgi ;1€i. 3F U -?4fri 5s
--aS i t,;:F,$ Wi -J# ; ;,$'' -'*f'

' ,5 r-il! 6>-a \.U)1 ' 'o1j
" I{ami oernah. meruilihi budah-bu dak perempuhry dan kami m1kku -

han,azi.I{erru.dianorang-orangYahudibqhnn:ft u-adalahpetntutnu''n"i 
n"il.; f"t" l*t iu'ditorrfohan hcpada Rasulullah sats. Beliau

,* i *r,"|u, " ora,g_ iala i"i" a; itu bludusn. Ifu lru Allah Iu nda h';;;;i6l*ry" r^"it" kafia tidak ahnn dapt mermlahtEn'"

162) Lihal al- Mututb,Ibnu Hazm, 10/87'
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Ia (Ibnu Hajar) berkata: Hadits kedua tercantum di dalam
Nasa'i dari jalan lain dari Muhammad bin Amer dari Abu Salmah
dari Abu Hurairah.r63)

Saya berkata: Jelas bahwa sabda Nabi saw tentang 'azl: "Itu
arlalah pembunuhan terselabung", tidak berarti pengharaman. Tetapi
laqrpaknya sabda Nabi saw tersebut berdaslkan kepada hadits-
hadit3:'shahih lainnya dimaksudkan sebagai hrangan preaentif (an-
nuhyu at-tanzihi) sebagaimana pendapat jumhur. 

*

Bantahan Ibnu Hazm bahwa hadits-hadits yang membolehkan
'c:/ sudah dihapuskan Qnaisukh), tertolak oleh hidits yang diri-
wayatkan oleh fmam yang enam, kecuali Abu Dawud, dari'hadits
Jabir ta:"Kami melakukan 'azl di mnsa Rasulullnh saw semmtara al-
Qt.r'an terus diturunhan." Muslim menambahkan: "Kemudian hal itu
('azl) sampai kepada Nabi saw tetapi beliau tidak melarang hami."

- Seandainya hukum bolenya 'azl itu tidak berlangsungsampai
wafatnya Nabi saw niscaya Ja6ir tidak akan mengatafan h?l t".ie-
but dan pasti dia akan menjelaskan hukum syar-i yang menjadi
ketetapan final dalam masalah ini.

- - . Hukum menggugu*an nuthfah yang belum ditiupkan ruh ke
dalamnya mengikuti hukurri 'azl yang telah kami sebuikan di atas.
Tetapi-sebagian ulama' yang membolehkan 'azl tersebut, meng-
haramkan pengguguran. Kemungkinan karena mereka tidak mau
melakukan qiyas dalam masalah ini dan menganggap mudhghah
(gumpalan) lebih dekat kepada sempurnanya penciplain dan 

-ben-

tuk manusia daripada nuthfah sebelum berproses menjadi 'ahqah.
Keberatan ini tidak jelas alasannya kecuali mungkin 

-karena 
liha-

watir terhadap kesehatan orang yang menganduignya.
Apabila Anda telah mengetahui hal ini maka berarti Anda telah

mengetahui pula hukum syar'i yang berkaitan dengan "keluarga
berencana": penggunaan sarana pengobatan untuk mencegah kl-
hamilan sebagai ganti dari 'azl. "Keluarga berencana" boleh dilaku-
kan asalkan dengan menggunakan sarana atau alat-alat yang di-
bolehkan oleh jumhur para Imam; dengan syarat tidal< meinbJhuy-
akan istri dan dengan persetujuan suami-istri. Saya tidak menge-
tahui adanya pendapaf d4i para Imam fuqaha' /ang menentang
hukum ini. Kecuali apa y4irg"diriwayatkan bleh il-Hafizh Waliud-
din al-Iraqi dari Syaikh iiJauddin -bin 

Yusuf dan Syaikh 'lzzudin
bin Abdus Salam bahwa keduanya mengharamkan wanita meng-
gunakan obat apa saja yang mencegah kehamilan. Ibnu Yunus bei-
kata: Sekalipun suaminya menyetujui.r6a )

Menumt saya, pendapat ini tertolak oleh dalil-dalil sunnah dan
nendSplt jumhur yang didasarkan kepada dalil-dalil tersebut.

163) Lihat: Fathul Bai,91245.
164) Lihat: Tharhut Ta*ib Wa Slnrhuhu, al-Hafrzh a,l-lraqi,8162.
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Tetapi perlu Anda ketahui bahwa hY.l,"p bolehnya 'azl atau
apa yang secara umum dikenal dengan "keluarga berencana" ini
d'nngan Iyarat adanya kerelaan ".toii-i"t"i 

dan-Udak adanya un-

".rr 
"o"-uloaan atau'penearahan dari pihak luar. Kanena, sesuatu

yurrg bol.h dilakukair ol-eh individu ltadang-kadang tidak boleh
iisyiri'atkan secara paksa kepada masyarakat. Ini merupakan'kaid-
ah fiqh yang telah disepakati.

ga aKan mengaKroalKan p€rceftuzul mzls$iu. Lrellun&ilI Pu&l lrarrlya llu-
fum "keluaria berenca'na." IGidah ini harus Andifahami iecara
benar dan baft agar Anda ddak dibingungkal oleh orang-orang yang

"Thlak" adalah tindakan yang boleh dilakukan oleh

sa atau pun
akan irerceraian massal. Demikian pula halnya hu-

seenak perutnya mengeluartkan fatwa yang dapat menyesathan, sep-
erti: Karena Sunnah membolehkan keluarga berencan maka pemer-
intah boleh memaksa masyarakat untuk melakukannya.

Sebenarnva tidak ada kaitan sama sekali antara dalil-dalil
mengenai masilah ini dengan kesimpulan yang keliru dan tende-
sius iersebut. Singkatnya, ipabila masalah 'azl atau keluar-ga ber-
encana dilihat dari sudut h'ibungan suami-istri dan kemaslahatan
antar keduanya maka tidak ada permasalahan yang timbul. Tetapi
jika dipandang sebagai suatu prinsip yang digalakkan secara umum
atau Cebagai-suatu falsafah kehidupan yang dijejalkan kepqda
masyarakit melalui berbagai media massa maka pada saat itulah
ia (lielurga berencana) menjadi sesuatu yang be$ehaya dan harus
ditentang oleh kaum Muslimin. Karena progran keluarga.beren-
cana tersebut merupakan salah satu rencana jahat musuh-:musuh
Islam unhrk menghincurkan kaum Muslimin. Oleh seba ihr, kaum
Muslimin harus waspada terhadap issu-issu mengenai berbagai
kesulitan produksi dan resesi ekonomi yang dilontarkan oleh musuh-
musuh Islam. Semua itu hanyalah tipu daya mereka untuk men-
guburkan kaum Muslimin.

3- Cara Nabi qaw menghadapi dan mengatasi persoalan yang
diekpkoitasi oleh Abdu[EhbinUbay bin 94u1, menunjuklc4n sejquh
manl kecerdasan dan kdlintaran yang dikaruniakan Allah swt ke-
padanya dalam mengatasi masaiah, membina masyarakat dan
menyelesaikan problematika mereka. Ucapan yang didengar oleh
Nabi saw dari mulutAbdullah bin Ubaybin Salul itu mestinyasudah
cukup menjadi alasan untuk membunuhnya. Tetapi Nabi saw meng-
hadapi masalah tersebut dengan lapang dada. Nabi saw telah men-
dengar semua fitnah yang disebarluaskan dan "perkelahian" yang
telah terjadi. Bahkan di antara pasukan perang itu terdapat sejum-
lah besar kaum munafiq yang sejak lama mencari-cari kesempatan
seperti ini untuk menjatuhkan martabatbeliau,, tet4pi Nabi saw tidak
menghadapinya dengan emosi yang menggelegak. Rasulullah saw
menghadapinya dengan penuh kebijaksanaan. Beliau memerintah-
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kan keberanskatan pasukan di luar waktu yang sudah menjadi ke-
biasaan-.merlka, agar mereka tidak memiliki kesempatan untuk
memhiCa.ukan masllah yang ada. Mereka terus berjalan, selama
sehari'semalam, sehingga kium munafiq tidak mendapat kesem-
patan untuk menyebar kebatilan di tengah kaum Muslimin. Sam-

fai ketika mereka terduduk di tanah karena keletihan mereka tidak
iempat membicarakannya karena langsung tertidur pulas.

Sesampainya di Madinah orang-oralg pun 4e-!qng.gu-+ung-
gu tindakan kerls yang akan dilakukan oleh Rasulullah-saw keqa-
Ia kaum Munafiqiri. Mereka tidak menyangsikan lagi bahwa tinda-
kan vans akan diimbil ialah denean membunuh Abilullah bin Ubay
bin Salu-I. Oleh karena itu, Abdu'ilah bin Abdullah bin Ubay ra da-
tang kepada Nabi saw menawarkan diri untuk bertindak melak-
sanikan eksekusi hukuman mati terhadap ayahnya, apabila Nabi
saw menghendaki hukurnan tersebut. Tetapi !a d$eju$an ole! jawa-
ban dan iikap Rasulullah saw yang tidak-pernah terbayangkan se-
belumnya:

tfr-6;ua&*'$;,5;!i*if
"Bahhan k'ita ahan bertindak l"*qh lembut danberlaku baik he-
padanya, selama dia masih tinggal berca,ma k'ita."

Perhatikanlah alasan tindakan ini sebagaimana dikemukakan
Nabi saw kepada Umar:

Q.!t;?\'#;-rglal.jl €J i..:''tA t k v' 
1 ;{'

" B aga'ima na anhai Unat j iha orang- orang betbicara b ahan Mu'
haintad te lah membunuh s ahab antya ( sendiri) ?

Tindakan bijaksana yang dilakukan Rasulullah saw ini men-
eakibatkan Abduilah bin Ljbiv selalu dikecam dan ditentang oleh
faumnya sendiri, setiap kali ilia -berticara tentang sesuatu' Selain
itu, Anda tentunya mengetahui bahwa orang mqnaqq dianggap s-ama

dengan orang Muslim Zalam hukkum peradilan di dunia irli, ken-
dati[un kita ?iharuskan tetap waspada dan hati-hati terhadapnya.

Sebelum Anda lebih.iauh merenungkan tentang kepintaran
Nabi saw dalam menghadipi masalah dan mengambil kebijaksan-
aan ini, perlu saya ingatkin sekali lagi bahwa semua sifat tersebut
berada.di betaking siTat nubuwah yang ada padanya. Semua sifat
tersebut merupakan penunjang dari staluqn1'a setagai seorang Nabi
dan Rasul bagi seluruh manusia. Adalah keliru besar jika sifat-sifat
tersebut dianllisis tanpa mengaitkannya dengan sumber utaman-
ya yaitu kenabian dan kerasulannya. Metode analisis yang keliru
ini -seperti telah kami jelaskan- sengaja dipilih oleh para musuh
Islam.untuk menjauhkin kaum Musl-imin dari merenungkan ten-
tang kenabian Muhammad saw.

4. Adapun kisah beritb bohong itu tidak lain hanyalah meru-
pakan salah satu mata rantai dari Jeni penyiksaan dan ujian berat
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vans dilancarkan oleh para musuh Islam prhSdap-fabi saw'.Peny-

i#il fiii6;;'il b;h"Gilisth menyakitkan hati Nabi saw ketim-

ffi :f, ir[iif*ffi;fi'#*';*""J:frYtJH'*,{in-'$'#n:rr:ll
pada gangen"r, v"";"d'ij;"-;utt* "1"tt 

oran! hin' karena mereka

ffi;[ B;;fik *J*ir"*iffiempatan ketimbaig orans lain." Berita

bohons ini merupa'fr; ffiililuttg "ttik 
dai eangguan yang di-

i"fiffi ot"h t u,r* Munafiq' ,

Berita bohong i"i l"bif *enyakitkan hati Nabi saw ketimbang

i;ilg*i",:Xt',trtrJ,"1i*lttii,emuJ:Tf3"''ilifl'Xli:!{ui

I
kan merup"r.." tifi*"i p"*6"!o"^g yang paiine b9r,at -k9p"au
il:il"ffi #J"?;iiesucianmanusia'sl"r;1fX*A#;.'"T:ff -

ffm#$$H$'ruH'*ssil"*.'#iln**
wahvu Ilahi seger;-a;";;kuq ynpk m-enlbongkar kebohongan

ilfiJr"*;;;i;. il;pi;;t.*" t"uit, dari sebulan, *uhyo belum ju_ga

dit'runkan dan tidffi il];;;b;rikan komentar sama sekali. In-

ioun merupakan ;;6; l"aemasan dan keraguan tersendiri'
^"-" i;;i;;;;"*ik; tribulasi bgrita bohong ini membawa hih-

".n 
i"urrn'vie U"frii"* **"-pa'f* rcnrip;$al{ t::..{l

;ffiffiffi d;;y;;;b'"*iit.u"*.'nfi ldarisegalak1T-q?l:Sesung-;#;;;il;i6""il;d"ffi ["fia1'n*nn mllnqkin akan kurang

#$l##Cg#xfi"f trTh*;Tt'"'ffit;i*""1';#
roriarli Peristiwa i"iTd"f,-*""*deat kepri6adian Nabi saw sehyrega

Fff**ffiH#ffi tffiHtrffiitnrHil"i#ff;.,arr r'a'a r\sPrruour*;ffi;lffij"tt""i""-u 
kenabian dan wahyr di

ilji:Ft""*'il'ilfli* dan pandans* ;;;;;;;d# tia"[ ua"

ligi ieluang untirk meragukannry' .-'Isud-ustai"il"utimengllu.tk?',T#iff 
3S&Ii.oi":"H."T;

i*::r:im**P.r'mlJ#ti,iil,ralediberikan!"r:i:tt'
liliiiiijfi "i""'iitd"iiiii-il!?,!i';e;ifi 

'"b-"gaimunaminusiibi-

;n,n*gtat-ti;*runlti:#"tit'l'"111i;:?fittui;t
[,f"t. i" piin terguncang sebagai*,ll3 ma-nusia pada umumnya' Ia

merasa ragu sebag"i*inu o'ing lain merasakinnya' Ia mencari-

2Vt
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cari jawaban dan meminta pandangan para sahabatnya.

- -Agfuya untuk menampakkarrasplk kemanusiain Nabi saw
inilah maka wahyu diperlambat turunhya selama lebih dari sebu-
lan. Disamping agar manusia dapat melihat dua hakikat yang san-
gat penting

P-ertama, bahwa Nabi saw dengan kenabian dan kerasulan-
nya tidak keluar dari statusnya sebagai manusia biasa. Karena itu,
orang yang -mempercayainya tidak boleh menggambarkan bahwa
kenabian telah membawanya keluar dari batai-Lahs kemanusian
sehingga.kgpqdl djri Nabi iaw dinisbatkan sesualu atau F;t;i;yang tidak boleh dinisbatkan kecuali kepada Allah.

Kedua, bahwa wahyu Ilahi bukan suatu perasaan iiwa yans
memancar dari diri Nabilaw. Juga bukan s"suitu yang tirnduk kel
q udq. keh endak, kemauan dan -harapannya. 

S"U""U, "r.""a"i"vl
demikian niscaya dengan mudah NaLi saw dapat menvelesaikin
fitluh tersebut .sejak -hlri -kelahirannya dan menladikan segila ke-
baikan yang ada pada keluarganya iebagai al-dur'an yan! dapat
menenangkan kaum Mu'minin dan membungk-am mulut-orang-
orang yang usil itu. Tetapi Nabi saw tidak melakukannya, kareria
beliau tidak memiliki kelluasaan untuk melakukannya.

'Berikut ini kimi kutipkan apa yang dikatakan ol"h Or. U,r-
hammad Abdullah Durrai di dalirn kitibnya, an-Naba'ul Azhfui,
menjelaskan hakjklt ini: "Tidakkah kaum Munafiq geram d.;t;;
membuat berita bohong tentang istri Nabi saw, Aiiyih ra. Sem-en-
tara itu wahyu pun diperlamb4 pinurunannya sekian i"*" J* orang-
orang pun ramai membicarakannya, sampai hati terasa telah mei-
gap?i kerongkongan. Sedangkan Nabiiaw sendiri tidak dapat
bertindak apa-apa kecuali berkata dengan penuh hati-hati: "Siya
tidak mengdtatr-ui Aisyah kecuali sebalai orung yang baik-baik,,
Kemudian setelah berusaha secara makiimal deigan Eertanya dan
meminta pandangan para sahab atiya, setelah lewit sebulan penuh
dan orang-orang pun lelah menvatai<an: "Kami tidak melihat adanva
kejahatan sed.ikit puq pada dirinya (Aisyah)", Nabi saw masih tetip
tidak melakukan tindakan apa-apa keiuali berkata kepadanya: '

4i*J;cJ'-igar,;,t';ai({g${il.'1'*+sq
-ioi rF6 :j r'!f,r:e d\; /ii,

"Hai Aisyah! Ahu.te lah.mzndengar tentang apa yang digunjingfr.an
orang tentang-dirimu. Wg enghau tidah b,rsal;h maka-Afiah pasti
ahan membebashan dirfu.u.-Jiha enghau telah mclakuhan ^dosa

maka tninta,lah atnpunan hepada Allah. "
Ucapannya ini merupakan cetusan kata hatinya. Ia adalah

ungkapan seorang yang qabk mengetahui alam gh"ib dan ucapan
orang yang jujua yang tidak memperturu*an prasaneka dan tiiak
mengatakan sesuatu yang tidak diketahuinya.-SetelaL mengucap-
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kan kalimah tersebut dan belum sempat beranjak cari-tempat
il;"[;;;. tr*"l"tt awal surat an-Nur yang menjelaskan ketidak-
bersalafian Aisyah dan menyatakan kesuciannya

Apakah kiranya yang menghalangi Nabi saw-unhrk menyata-
t.n L"idukbirrit.tru" Aiiyah sJlat frari pertama dan mengatakan-

"Vu 
r"Uug"i wahyu dari langit, gUna membantah pa.ra pendusta itu?

f36pi, i" tidak fernah punla riiat unhrk berdusta kepada manusia
dan Allah:

"seandainya dia (Muhatnmad) mengada-adakan sebagbn per-
h,ataan atis (rumn) I{ami n'iscaya benar-benar l{ami pegang dut
pa da tangan' kanannya. Ikmu dian b e nnr-b enar l{atni potong- urat
iailijantfngnya. Maia sekali-hali tt4a\ ada seorangpun darikamu

,m,*A:fA*llt3f lami dai pmotonsan urat nndi itu'"

Adalah Aisyah ra orang yang p.ertama kali memahami kedua

h"kik;;lni; r"tri"ieu reg"."' irenlairhidkan Allah dan memberikan
'"b;;b"i- h""i" t!p"a.lNya. Oleh karena ihr,. dia'menjawab'ibun-

fi i.;iik" *i"ii"tu lgar di-a berdiri rye.nqucapkag lgrima kasih ke-

ira" NuUi s"* s.t"yiberkata: 'Ahu tidak ahanberdiri (berterirna hasih)
'n"p"a"rry" clan aku iirtoh ohon menruji keculi kepath All^h, harena Dia'
tah yarrg mcmbebaskan aku."- 

Pe"rnyataan Aisyah ra sepintas tamp* \uralg.lay1k diucap-
kan di haiapan Nabi saw. Tetapi situasi dan kondisj pada saat itu
t*"a"r""g -t ii""*yu ucapan iersebut. Penuturan kalimat itg ke-

il;;365 d-orottgur lreadaair yang telah dibentgk oleh hikmah II^hi'
; |rnt"k *L*i"tt"guh aq'dah-kaum Mu'minin dan membantah
t 
"a"ri".r ""-ti-orar;g 

munifiq, serta menampakkan makna tauhid dan
'ubudiyah yang utuh kepada Allah semata.

O"*it i"tt kisah Berin Bohong ini telah mengandu\g hihrruh
IlahiaT vins bertuiuan memantapkan aqidah Islamiah dan mem-
bersihkin iegala bintuk keraguan yang mungkin {apat.r.ngny.egtu-
fid It"tfilio"ktt" kebaikariyang diungkapkan oleh Allah dalam
firman Nya:

Janganlah karmt,rnengira bqhay beritq lohylg itu-buruh bagi
i"*i U"nnan ia adal&baih bagi kanz. " (an-Nur: 11)

5- Di dalam peistiwa irii disyari'atkan pu.la. "hukuman dera"
(hadiuta"dr;i. kit" lih"t bahwa-Nabi saw telah memerintahkan
asar orans-orang y:rng sec:lra terang-terangan mengucapkan tudu-
ffi;it" aia-"*;;bfty"i delapan pululi-cambrikan. Hulmman ini sudah

tidak dipermasalahkan lagi.
Yang menjadi permasalahan iala\ Pqngap3r gembong dan sum-

ber issu ii" tia"n* palsu itu, Abdulah bin Llbay bin Salul, dapat
bdd"ri hukuman? Sebabnya, seperti dikatakan oleh, Ibnul Qa1ryim,

165) an-Naba'ul 'Azhinr, Dr. Muhammad Abdullah Durra:2, hal' 17'
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karena Abdullah bin Ubay mengendalikan berita bohong ini diant-
ara-orang b4yak dengan cara yang busuk dan licik. Dia menye-
barkan fitnah itu dengan cara mengumpulhan berita kemudian dic-
eritakannya kembali dalam bentuk cerita orang sehingga tidak da-
pat dinisbatkan kepadanya secara langsung.rtr) Dan,l-eperti anda
ketahui, bahwa hukurnan dera itu hanya dikenakan kepbda orang
yang secara langsung mengatakan tud;han.t67)r

t66) Lihat Za&tl Mabd,Ibnul Qalyim, ?1 15.
167) Mengenai peristiwa ini, khususnya tcntang bara'ah (ketidekberselehen) Umrnul

Mn'minin (Aigrah ra), Allah menuruntan wahyr-Nf dalam surat An Nur: ll-20. (pcni).

274 Fiqhus Sirah: Dirasat Minhajiah'Ilmiyah



?eRANlG Khandaq, dinamakan jqeq pera+g S*F' M.enurut Ibnu

lrhao. 
-'[iiuitr- 

Ui" Z"6iit, O"t"aah, 
"Biihaqi 

dpn- ju.mh tt lJlama' sirah

i#"i!u"li;^b;i;;;;E;;u" i"i terjadi pada bulan svawwal tahun

5tllfli#ilf f"xirii,{il:nrsr#r"tiifo S"ff tlplr'**lrai;ff;"t;Td oGi e,rth*i dan diikuti oleh Malik'168)
----- 

s.bub"va, karena beberapa pemimpin Yuhqdi dari.Bani Na-

dhir b-"tu"l[iik. utt t .tt untuli mindgrgpq kaum ll*ryh+ Quraisv

;;iu,,";f"tt p".utrg t"ihadap Rasulullah saw. Mereka berjanji:
;;K"*i ahan biperai] Uoto*o--t"ry h!W" hingga berhas.il me-nghan-

,;;i;";n ;: . ; S e fanj u invu - "t"k" 
b erdalih dan- m eyakinkan b ahwa :

1,i;;;;{;;"";-il'li;6'u"!-o;;;uQuraisy) jauhlebihbaiki.?'lp"au
u*ii" N,irrh"**uj.; e;.E."uurid"ttgun mereka inilah Allah swt

nienurukan firman-NYa :

'Abakah kamu tidah memperhat'ikan -orang-- 
orang yg.ng dpgn b f-gt:

"f,iir;-ii:rctiil Mer"hi. percaya hepqiia yqng disembah selaht

Zi6i, ai" tni[n"l; 'nii" 
k"ng;tono;' !:ti4"7rang-orang hafir

'ax,i;;i,ik M"&"ii bahuta meTeka itu tebih benar jalannya d3,ri-

iada"orang-*ing"j,q"g berimnn' \n"h? ltulqh orang yang diky.

'r:f ;fh"*f :inW:,:nf :::ilYi,'h!,i;::H:\fr#,'ifttr,
Maka mereka bersepakat bersama kaum Musyrikin guralsY untuk

*"*"t*gi-[u"* M"tiiriin, padahari yang telah ditentgkan bersama'

feniudian para pemimpin Yahudi itu mendatangi suku Ghathafan

dun b"th*it *"*"iria[i" ir.*.kutuan dengan mereka sebag3ima-

;;;;;;m be.ttasil diciptakannya dengan kaum Musyrikin Qurai-

;;'#ffi;B;-Gh;thJ;"; u*t pulu beigabung Bani Fuzarah dan

Perang Khandaq

168\ Ll:n"tJ"th"t B*t,71275 du al-Fathur tubbati Bitqtibil Iman A]tmad' zlF6'
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Bani Murrah yang selama ini menyimpan dendam kesumat terhadap
Islam.l6e)

Ketika Rasulullah saw mendengar berita keberangkatan mere-
ka dari Makkah, Beliau mengumumkannya kepada kaum Muslimin
dan memerintahkan mereka untuk mengadakin persiapan perang.
Rasulullah saw meminta pandangan para sahabatnya d-alam meng-
hadapi peperangan ini. Salman al-Farisi mengusulkan supaya di-
gali parit di sekitar kota Madinah. Kaum Muslimin mengagumi usu-
lan ini dan menyetujuinya (karena cara ini belum pernah dikenal
oleh bangsa Arab dalam peperangan mereka). Kemudian bersama
Rasulullah saw kaum Muslimin keluar dari Madinah dan berke-
mah di lereng gunung Sila' dengan membelakanginya. Mereka mulai
menggali parit yang memisahkan mereka dengan musuh mereka.
Waktu itu jumlah kaum Muslimin sebanyak tiga ribu sedangkan kaum
Quraisy bersama kabilah-kabilah lain b!4umiah sepuluh ti6u.tzol

Gambaran Kerja Kaum Muslimin dalam Menggali Parit:
Imam Bukhari meriwayatkan dari Barra' ra, ia berkata: Pada wak-
tu perang Ahzab saya melihat Rasulullah saw menggali parit dan
mengusung tanah galian sampai saya tidak dapat melihat dada be-
liau yang berbulu lebat karena tebalnya tanah yang melumurinya.
Diriwayatkan dari Anas ra. bahwa kaum Anshar dan Muhajiiin
menggali parit dan mengusung tanah galian seraya mengucapkan:

,,r{amiadatah;Y:tr'::Htf"m:#:#:*
mad untuh set'ia hepada Islam selama hami masih hidup.'
Ucapan ini dijawab oleh Rasulullah saw:

at$i;;ASi =; 3;68j,1 liL!)li{ s ;f6
'Ya Allah, sesungguhnya tiada hebaikan hecuali keba,ihan akhirat
ma.ka berkatilah h.aum Anshar dan Muhaj irin.t?r)
Imam Bukhari meriwayatkan di dalam Shahih-nya dari Jabir

ra, ia berkata: Ketika kimi sedang sibuk menggali parit di Khan-
daq kami temukan sebongkpfu batu besar yang sukar untuk dipecah-
kan. Para sahabat melaporkepada Nabi siw: "sebongkah batu
menghambat kelancaran kalni dalam penggalian Khandaq."

Kata Nabi saw "Biarhan ahu yong iu*i.;' Kemudian Beiiau seg-
era bangkit, sedang penrt Beliau diganjal dengan batu. Sebelumn-
ya kami tidak pernah merasakan makanan apa pun selama tiga
hari. Nabi saw segera mengambil martil dan dipukulkannya di atas
batu itu hingga hancur berupa pasir.

169) Srah lbnu H'is1nm da;n Thabaqat lbni tu'ad (diringbs).
l7O) Thabaqat lbni &'ad dan Sirah lbnu Hiryam.
l7l) Bukhai,5146 drn Maslim meriwayatkan dengan lafazh yang hampir s.ma,,61187.
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Kata Jabir: Aku katakan kepada Rasulullah saw, I'Ya Rasulull-

uh iri"ku"lZnft at" untuk pulang sebentar.'' Sesampaiku {i rumah
J*kat"k; pada istriku,'"Aku lihat sesuatu pada diri Beliau..yang

;e"k-ffi;h titu uiu*"n.'Adakah kamu mempunyai sesuatu?i'

Jawab istriku, "Y4 aku punya gandum dan seekor anak kambing."

r"*"diur ;;"k t;t,i[ iri i"g-"." ku,sembelih dan gandirm itu
il;;fik.;p"ei"e kamding itu [um.asak dalam pel]k dan tepung

;;;6;k"**"u[["" ke dilam pembakaran roti. Aku kembali ke

;";;; N;bi ;;; a; kukatakari, 'Ya Rasulullah, aku adar sedikit
*uk1"tt"tt. Datanglah engkau ke rumahku bersama seorang atau
dua orang sahabatmu."

Tanya Nabi saw, 'rBerapa bany{skah mak3ryn ity?".
S*ltatr kusebutkan jumlah maka4an itu, beliau berkata: "Itu

""k"o-b""v"k 
d"n 6aik. Katakan pada istrimu jangan dianglat

;;t";;i d".i ut* tungku dan roti 1tu janga.n pula sasr.pai dike-

luarkan dari tempat pembakarannya-sebelum al5u datang ke sana.'

Kemudian Nabisa* memanggil ka'm Muhijirin dan Anshar,
"g""n[itiuh kalian!." Di dalam ri'iiyat lain disebutkan: Kemudian
Nlti-r'"**u.td;k --r-*""iliI, 

-';wahai 
para penggali parit, mari

li;; d;"d.-S.*"eguhnya iibir telah memas-ak makanan besar."

Ketika uku *i""[ f." i.tro"t istriku kukatakan padanya,i'iNabi

saw datang bersama kaum Mirhalirin dan Anshar dan orang yang

[;';;;"i"t u.u :
---- i;;;;;ilkt. "ADakah beliau menanvakan berapa banya-k

*uku"uti lituZt Jawab'ku, "Ya." Istriku berk-ata, "Allah dan Rasul-

Nya lebih mengetahui."" Ke*rrdiariNabi saw datang seraya berkata, "Masuklah kalian
dan jangan berdesakan."

Keirudian Nabi saw memotong-motong roti dan dicampur-
f.un p"a" dugi"g serta kuah yang ad=a di p-eriuk. Igmudian beliau
;;"4;U*ui hi-dungun kepada para sahabat sedang beliau tetap
memotong-motong r-oti itu dan dllam waktr,r yang bersamaan para

sahabat ri"k"tt deugan puas sampai kenyang'
Mereka semuariyq.kenymg, rldangk n roti dan kuah itu.masih

t"t"o'L-i"uut ;sanil:B"tui fEfuuta, "[dakanlah ini dan bagikanlah
t.pia" 

"i""g 
baniak kalena kini sedang tei?dj musim paceklik."

Di dal; riwavat lain Jabir menuhrrkan, i'Aku benumpah dengan

,rurrru AlLli. Mereica telah makan hingga mereka pergi dan men-
i"ge"n"ilV. sedangkan daging _4i dalam periuk kami masih tetap

utuh, demikian pula roti kami."""
Sikap Orang-Qpng M,unafiq dalarn PenggalianKhandaE Ibnu

Hisyam meriwalatkan 1 ahwa oiang-orang munafiq -merasa 
eng-

a;a;ffi menlerjakan penggalian-parit bersama Nabi saw dan

172) Shahihul Bukhai,6t46 dan Fathul Bari' 1Wg-?f,'O'
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kaum Muslimin. Mereka sengaja menampakkan diri seperti orang
lemas dan tidak memiliki keriainpuan. Bihkan banyak yang mehrl
ikan diri ke rumah tanpa sepengetahuan Rasulullih siw. Sedang-
kan setiap orang dari kaurn Muslimin apabila mempunyai suatu
keperluan, ia pasti meminta izin kepada Rasulullah saw dan kembali
lagi.melaksanakan- tugq! penggaliannya. Berkenaan dengan sikap
ini Allah menurunkan firman-Nya:

" S e s ungguhnya yang s eb enar-bernr Mu'min ia Inh orang- orang
yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan apabila-niereka
bersama- sama Rasulullah saw dalam sesuatu uru.san yang merter=
luhan pertemuan, mereka tidak meninggalkan (Rasulullah) sebe-
lum mem'inta izin kepadanya. Sesunggqhnya orang-orang yang
meminta izin hepadamu (Muhammad) rncreka itulafr 'orang- orang
yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka apabila-mereka
mcminta izin kepadamu harenn suatu urusan, berilah izin hepada
siapa yang hamu kehendahi di antara mzreha,'dan mohonhanlah
ampunan untuh mcreha kepada Allah. Sesungguhrzya Allah Maha
Pengantpun lagi Maha Penyayang." (an-Nur: 62)

Bani Quraidhah Melanggar Perjanjian: Huyay bin Akhthab
pergi mendatangi Ka'ab bin fuad al-Qardhi, mengajaknya untuk
melanggar perjanjian yang telah disepakati bersama Rasulullah saw
luyay bin Akhthab berkata kepadinya, "Aku datang kepadamu
dengan membawa pasukan Quraisy beserta para pemimpinnya yang
telah kuturunkan di sebuah lem6ah di dekat ltaumah, din iuki
Ghathafan beserta para tokohnya yang telah kuturunkan di ujung
Nuqma di samping Uhud. Mereka telah berjanji kepadaku untu[
tidak meninggalkan tempat sampai kita berhasil mbnumpas Mu-
hammad dan orang-orang yang bersamanya." Ka'ab menjawab,"
Demi Allah, kamu datang kepadaku dengan membawa kehinaan
sepanjang zaman... Celaka engkau wahai Huyay. Tinggalkan dan
biarkanlah aku harena aku tidak melihat Muhahmad-kecuali se-

bagai seorang yang jujur dq4 setia." Tetapi Huyay terus mendesaknya
hingga pada akhirnya Ka'ab bersedia untuk melakukan pengkhiana-
tan terhadap perjanjiaq tersibut.

Setelah mendengar be{ta ini Rasulullah saw segera mengu-
tus Sa'ad bin Mu'adiuntuk'inenyelidikinya. IGpadanla Nabi siw
berpesan agar berticara keplda Huyay dengan bahasa kiasan yang
difahaminya jika berita itu benaq, dan agar tidak memberikan pelu-
ang kepada olalg banyak untuk menggunakan kekuatannya.-Jika
berita itu tidak benar {naka hendaknya segera diumumkan-kepada
khalayak ramai. Setelah melacak berita dan ternyata berita itu be.
nar maka Sa'ad pun segera kembali kepada Rasulullah saw me-
laporkanny1, "-Yq, mereka telah melanggar perjanjian sebagaima-
na suku 'Adhal dan Qarah." Lalu Rasulullah saw mengatakan:

1.J+,#WL;5st$t,!*=,rrk,
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'Altnh Maha Besa4 bergembiralnh wahai kaum Muslim'n.'t7t')
Keadaan Kaum Muslimin Pada Whktu itu: Kaum Muslimin

mendapat kbpastian bahwa Bani Quraidlah telah melanggar- per-
janjian. Pada iaat yang sama kaum Munafiq pun menyebarkan bibit--bibir 

keraguan din perpecahan di kalangan kaum Muslimin. Se-
mentara musuh datzrng dari segala penjuru. Kaum Munafiq terus
melancarkan "tikaman" dari dalam. Salah seorang dari kaum Munafiq
itu berkata'. "Dulu Muhamnnd menjanjikan bahwa kin akan mcmakan
harta kekayaan Kisra dnn l(aisar tetapi sekarang untuk pergi membuang
hajat pun kin tidak aman." '

Melihat keadaan kaum Muslimin yang semakin terancam ini
maka Rasulullah saw meminta pandangan Sa'ad bin Mu'adz dan
Sa'ad bin 'Ubadah untuk melakukan perdamaian dengan kabilah
Ghathafan dengan memberikan sepertiga hasil panen kota Madi-
nah agar merelia bersedia untuk tidak ikut memerangi kaum Mus-
limin. Keduanya menjawab: "Il'ahai Rasulullah, apakah petnikiran itu
merupahan perintah yang enghau inginkan agar karni melahsarnhannya
atauEah perintah yang diperintahkan Allnh kEadanut ataukah sekedar
hebijaksanaan yang mghau ambil untuk meringanhan kami?." Nabi saw
menjawab, lhanya sekedar kebijahsarnan yang aku ambil untuk meng'
harrcurkan hepungan mereha terhadnp halinn." Pada saat itu Sa'ad bin
Mu'adz berkata kepada Nabi saw, "Demi Allah, kita tidak perlu mcn'
gambil lnnghah itu. Demi Allah harni tidak akan reh mentberihan sesaatu
hepada mereha selain daripadn pednng sampai Allnh mcnru.tushan sesuatu
aitara kami dan merehi." Setelah mendengar ucapan Sa'ad bin
Mu'adz ini wajah Rasulullah saw kelihatan berseri-seri dan berka-
ta kepadanya,-'Enghau dnn (4a yang enghau inginhan." '

Ibnu Ishaq meriwayatkan dari 'Ashim bin Amer bin Qatadah
dari Muhattttttud bin Mirslim bin Syihab az-Zuhri berkata: Pern-
yataan dan keinginan berdamai (antara kaum Muslimin dan kaum-Ghathafan) 

itu tidak lain hanyalah sebagai manuver belaka.rTa)
Dalam pada itu kaum Musyrikin dikejutlan oleh parit di hada-

pannya. Meieka berkata, sungguh ini merupakan tipu daya yang
iidak-pernah dilakukan oleh bangsa Arab. Kemudian mereka men-
gambil posisi dan berkemah di sekitar parit mengepung kaum Mus-
Iimin. ietapi tidak terjiiln pertempuran kecu_ali beberap-a orang
Musyrik yahg berusaha.ureiyeberangi parit di suatu sudut-yang
sempit din berhasil dicegdt oleh kaum Muslimin. Dalam usaha ini
sebagian mereka kembali dan sebagian yang lain terbgnuh. Di ant-
ara orang Musyrik yang terbunuh itu terdapat Amer bin Wudd. Ia
dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib.

Kekalahan Kaum Musyrikin Tanpa Peperangan: Allah mem-
berikan kemenangan kepada kaum Muslimin dalam perang Khan-

173\ Thabaaaatu lbni Sa'ad dan Srah lbnu Hiqnm.
ll+j Urtot 'Sirah lbnu Hisym,2123 drnTarikiuth Thabai,?J573.
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4uq ili t-anpa melalui pertempuran. Allah mengalahkan mereka
dengan dua sarana yang tidak melibatkan kaum Muslimin sama
sekali. Pertama, dengan-seorang lelaki dari kaum Musyrikin, ber-
nama Nu'aim bin Mas'ud, _yang datang kepada Nabi saw menyata-
kan diri masuk Islam yang kemudian menawarkan diri kepada Nabi
saw untuk melaksanakan segala bentuk perintah yang diinginkan
oleh Nabi saw. Lalu Nabi saiv memberikin tugas irntit m"ir".fi
kekuatan musuh. Kepadanya Nabi saw berpesin:

,: ; !*i,-2 tg J )t'Fl 5, Q-l+tj w ar* y
kL63\-"ri

"Di antara kita, engkgu adalah satu-satunya orang yang dapat
mclahsanakan tugas itu. Bila engkau sangggup, lakihbnlih nti"as
itu untuk mcnolong kita. I<etahuilah bahwa peperaTlgaq s6unggu-
hnya adalah tipu muslihat."
Nu'aim kemudian s-egera pergi mandatangi orang-orang Bani

Quraidhah untuk meyakinkan -mereka mengira bahwa Nlu'aim
masih sebagai seorang Musyrik- ag,ar merekJtidak turut berper-
ang bersama-sama kaum Quraisy sebelum mendapat jaminan iari
mereka_ b erupa b eb erapa orang terkemuka s eb agai sandera, supaya
kaum Quraisy tidak mundur meninggalkan mireka sendirian di
Madinah tanpa pembela dalam,menghadapi Muhammad dan para
sahabatnya. Mereka menjawab, "Enghau telah rnemberihan suatu
pmdapat yang amat baih.'

Setelah itu Nu'aim pergi mendatangi pemimpin-pemimpin
Quraisy. Kepada mereka Nu'aim memberitahukan bahwa Bini
Quraidhah telah menyesal atas apa yang mereka lakukan dan se-
cara sembunyi-semburryi mereka telah melakukan kesepakatan ber-
sama Nabi saw unhrk menculik beberapa pemimpin Quraisy dan
Ghathafan untuk diserahkan te_pa{a Nlbilaw agar dibunuhnya.
Karena itu, bila orzrng-orang Yahudi itu datang kepada kalian un-
tuk meminta beberapa orang sebagai sanderi, janganlah kalian
menyerahkan seorang: pun.kepada mereka.

Nu'aim kemudian perg)"rnendatangi orang-orang Bani Quraid-
hah. Kepada mereka ia meRgemukakan Vpaying di[emukakannya
kepada orang-orang Quraisy. Demikianlih ikhirnva teriadi salih
paham diantara-mereka dan saling tidak memperlayai.-Sehingga
pa{ipg-masing dari mereka menudirh tehadap ying lainnya sebigii
berkhianat.

Kedua, dengan mengirimkan angin taufan pada malam hari
yang- dingjn- dan-mencekam. Angin taufan datang menghempas-
kan kemah-kemah mereka dan menerbangkan kullikuali merlka.
Hal ini,terjadi set-elah mereka melakukin pengepungan kepada
kaum Muslimin selama sepuluh hari lebih.

Muslim meriwayatlan dengan sanad-nya dari Hudzaifah bin
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al-Yaman ra ia berkata, "Pada suatu malam dalam situasi perang
Ahzab, kami bersama Rasulullah saw merasakan tiupan angin yang
sangat kencang dan dingin mencekam. Kemudian Rasulullah saw
bersabda, "Adakah orang yang bersedia mencari berita musuh dan
melaporkannya kepadaku, mudah-mudahan Allah menjadikannya
bersamaku pada Hari Kiainat." Kami semua diam, tak seorang pun
dari kami menjawabnya. Rasulullah saw mengulangi pertanyaan
itu sampai tiga kali. Kemudian berkata, "Bangkitlah wahai Hudza-
ifah, carilah berita dan laporkanlah kepadalcr !." Maka tidak boleh
tidak aku harus bangkit, karena beliau menyebut namaku. Nabi saw
berpesan, "Berangkatlah mencari berita musuh dan janganlah
engkau melakukan tindakan apapun."Ketika aku berangkat dari
sisinya aku berjalan seperti orang yang sedang dicengkeram kema-
tian, hingga aku tiba dibasis mereka. Kemudian aku lihatAbu Sofyan
sedang menghangatkan punggungnya di perapian. Lalu aku pasang
anak panah di busur untuk memanahkannya, tetapi sege{a aku ter-
ingat pesan Rasulullah saw,"Janganlah engkau melakukan tinda-
kan apa pun." Kalau aku panahkan pasti akan mengenai pahanya.
Kemudian aku kembali dengan berjalan seperti orang yang sedang
dalam cengkeraman maut. Setelah aku datang kepada Nabi saw
dan menyampaikan berita mengenai kaum Musyrikin itu, Nabi saw
menyelimuti aku dengan kainnya yang biasa dipakai untuk shalat.
Malam itu aku tidur sampai pagr dan dibangunkan oleh Nabi saw seraya
berkata, "Bangun, hai tukang tidur!."175)

Ibnu Ishaq meriwayatkan dengan tambahan: Kemudian aku
masuk ke kalangan kaum Musyrikin, ketika angin dan tentara-ten-
tara Allah swt sedang mengobrak-abrik mereka, menerbangkan
kuali, memadamkan api, dan menumbangkan perkemahan. Kemu-
dian Abu Sofyan bengkit seraya berkata: "Wahai kaum Quraisy, se-
tiap orang hendaknya melihat siapa teman duduknya ?" Hudzaaifah
berkata: Kemudian aku memegang tangan orang yang berada di
sampingku lalu aku bertanya kepadanya: Siapakah anda ? Dia men-
jawab: Fulan bin Fulan. Selanjutnya Abu Sofuan berkata: "Wahai
haum Quraisy, demi Allnh wfi, halian ticlah mungkin lngi dapat terus bera-
da di tempat ini ! Bahyqh tennh hita yang telah mati ! Uang-orang Bani
Quraidhah telah rrbncideidi janji dan kita mendmgar buita yang tidah
meryternngh,an tentang sihap mereka ! I{alian tahu sendiri hita sekara'ng
mtnghadnpi angin taufan yang hebat... Lry"* itu, puhng sajahh hal'ian,
dan ahu pun ahan beranghat puhng !."rto)

175) Diriwayatktn olch Mus6m 51177, seda;ngka,n riwayat Bukhari mengesankan bahwa orang
yang kcluar rdilahZubair. Tetapi riwa]rat Bukhari ini sebenarnl,a berkaitan dengan pcristiwa lairr
jaitu ketika Rasulullah saw mengutusofd (Zubair) untuk rnencari berita tentang Banu Quraidhah.
Mapun sahabat lang keluar di perang Ahzab ini ialah Hudzaifah sebagaimana disebutkan oleh
semua ulama' sirah. Lihat: 'U1runul Atsar,lbnu Salyidin Nas dan J%!&z/&r, Ibnu Hajar.

176) S;rah lbnu Hiqnm,2,l23l.
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. Pada keesokan harinya seluruh kaum Musyrikin kembali men-
ingg-alkan ryeda-n pe-rang, dan Rasulullah saw pun bersam para
sahibatnya kembali ke Madinah.

Selama perang Ahzab ini berlangsung Nabi saw tidak henti-
hentinya,,s iaqg dan malam" senantiasl b ir-is tighatsah, merendah-
kan diri, dan berdo'a kepada Allah untuk kemenangan kaum Mus-
limin. Di antara do'a yang diucapkannya ialah:

'Ya Allah, Til.han yqng menurunhan Kitab (a l- Qur' an), yang Maha
c.glat (ygb;Nya. !,alahkanlah barisan Ahzab (g-ol_gngan Musyr-
ihin). I{nlahkanlah dan guncangfr.anlah mereha.atTT) -
Pada peperangan ini Nabi saw luput satu waktu shalat kemu-

dian dilaksanakannya (qadla') di luar waktunya. Disebutkan di
dalam ash-Shahihain bah*a Umar bin Khaththab ra datang, waktu
perang Ahzab, setflah matahari terbenam kemudian dia menge-
cam orang-orang kafir Quraisy lalu berkata, "Wahai Rasulullah !

Akrl belum sempat shalat Ashar sampai matahari harnpir terbenam."
Nabi saw menjawab, "Demi Allah, aku sendiri pun-belum shalat
(Ashar)." Lalu kami berangkat ke tempat air dan berwudlu'. Kemu-
dian Nabi saw shalat Ashar setelah mbtahari terbenam. Setelah itu
Nabi saw melanjutkannya dengan shalat Maghrib."17s)

ImamMuslim menambahkan hadits lain bahwa Nabi saw ber-
lub4a pada perang Ah_zab, "Mereka (kaum Musyrikin) telah menyi-
bukkan kita sehingga kita tidak sempat shalat Ashar. Semoga Allih
swt memenuhi rumah-rumah dan kuburan-kuburan mere-ka den-
gan api. Kemudian Nabi saw melaksanakannya (shalat Ashar) ant-
ara Maghrib dan Isya'.

BEBERAPA'IBRAH

-Peperangan ini juga terjadi karena pengkhianatan dan tipu
muslihat orang-orang Yahudi. Merekalah yang menggerakkan,
menghasut dan menghimpun berbagai golongan (Ahzab)-dan kabi
lah- itu. Kejahatan dan pengkhianatan ini tidak cukup dilakukan
oleh orang-orang Yahudi Bani Nadhir yang telah diusii dari Madi-
nah. Bahkan Bani Qur4idhah pun -yang masih terikat perjanjian
b ers ama kaum Mus limih-)kifr i'telah 

-mal-akr.tkannya. paa'ah* tiaak
ada satu pun tindakan kauni"Muslimin yu.tg ;;;g;"d;t;;;;k;
untuk melanggar perjanjian tersebnt.

- 
Kita tidak perlu mengulas kembali peristiura pengkhianatan

ini, karena pengkhianatan-pengkhianatan seperti ini telah menjadi
catatan sejaiah yang sudah dikenal pada setiap zaman dan tempat.

- - Sekarang, mari kit-a kembali kepada peristiwa-peristiwa yang
telah kami paparkan dalam peperangan ini, untuk mencatat b6ber-
apa pelajaran dan hukum yang terkandung di dalamnya.

177) Diriwalatkan oleh Bukhari.
178) Muttafaq 'alaih,lafazh ini bagi Bukhari.
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1- Diantara sarana perang yang digunakan oleh kaum Mus-
dalam peperangan ini ialah penggalian parit. Perang denganlimin dalam peperangan lni ialah pen parit. Perang dengan

menggali paiit ini nierupakan peperlngan pertama kali dikenal
dalam sejarah bangsa Aiab dan Islam. Karena taktik dan teknik

i ini biasanya dikenal oleh bangsa Ajam (non-peperangan sepertl rnr brasanya drKenal olen Dangsa AJgm (non-
AriU). Seperti Anda ketahui bahwa orang yang mengusulkan cara
ini dalam Derans Ahzab ialah Salman al-Farisi. Nabi saw sendiriini dalam perang Ahzab ialah Salman al-Farisi. Nabi saw spndiri
mensasumi usulln ini dan sesera mengaiak para sahabatnya un-mi usulln ini dan segera mengajak para sahabatnya un-
tuk melaksanakannya.

Ini merupakan salah satu dari se_jumlah dalil yang menunjuk-
kan bahwa "Fengetahuan adalah milik kaum Muslimin y?ng hi'
lang. Dt man sala didapatinya maka mereka lebih berhak men'
gambilnya daripida orang lain." Sesungguhnya syari'at- Islam, se-
bagaimana melarang kaum Muslimin mengikuti orang lain secara
me-mbabi buta, jugahenganjurkan kepada mereka untuk mengam-
bil dan mengumpulkan nilai-nilai kenaikaq 4an prinsip-prinsip yqn-g

bermanfaat iimina saja didapatinya. Kaidah Islam dalam masalah
ini ialah bahwa seorang Muslim tidak boleh mengabaikan akalnya
yang merdeka dan pikiiannya yang gerr1at dalam segala perilaku
dan urusannya. Dengan demikian maka dia tidak akan-dapat dikua-
sai dan dibawa ke mana saja oleh sistem yang bisa diterima oleh
akal yang sehat dan sesuai dengan prinsip-prinsip syari'at Islam.

Sikap yang digariskan Allah swt kepada seorang Muslim ini
hanya muniul iiari-sumber utama yaitu kehormat4n yang ditetap-
kan Allah swt kepada manusia sebagai tuan (pemimpin) segenap
makhluk. Praktek 'ubudiyah kepada Allah swt dan kepatuhan ter-
hadap hukum-hukum syari'at-Nya hanyalah merupakan jaminan
untu[ memelihara kehormatan dan kepemimpinan tersebut.

2- Apa yang telah kami sebutkan tentang kerja para sahabat
bersama Rasulullah saw dalam menggali parit merupakan suatu
pelajaran besar yang menjelaskan hakikat pensamaan yang ditegak-
kan-oleh masyarakit Islam di antara seluruh anggotanya. Ia juga
bukan sekedar slogan yang menarik untuk mengelabui masyarakat.
Tetapi merupakan asas yang benar-benar memancarkan semua nilai
dan prinsip lslam baik qeeara lahiriah ataupun batiniah.

Anda lihat bahwa Raiulullah saw tidak memerintahkan kaum
Muslimin untuk menggallparit sementara dia sendiri pergi ke istana
mengawasi mereka dari kejauhan. Beliau juga tidak datang kepada
merela dalam suatu pesta yang meriah unhrk meletakkan batu per-
tama pertanda dimulainya pekerjaan kemudian setelah itu pergi
meninggalkan mereka. Tetapi Rasulullah saw secara langlung ber-
peran a-[<tif menggali bersama para sahabatnya sampai pakaian dan
badannya kotorbertabur debu dengan tanah galian sebagaimanapara
Sahabatnya. Mereka bersahut-sahutan mengucapkan senandung ria,
maka beliau pun ikut bersenandung untuk mengg,airahkan seman-
gat mereka. Mereka merasakan letih dan lapaq mak4 leliag pun or-
ing yang paling letih dan lapar di antara mereka. Itulah hakikat per-
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samaan antara penguasa dan rakyat, antara orang kaya dan orang
miskin, antara Amir dan raLyat jelata, yang ditegakkan oleh syari'at
Islam,. Seluruh cabang syari'at dan hukum Islam didasarkan kepada
prinsip ini dan untuk menjamin terlaksananya hakikat ini.

Tetapi janganlah Anda menamakan hal ini dengan istilah
demokrasi dalam perilaku atau pemerintahan. Prinsip persamaan
dan keadilan ini sama sekali tidak dapat dipersamakan dengan
demokrasi manapun. Karena sumber keadilan dan persamaan
dalam Islam ialah 'ubudiyah kepada Allah swt, yang merupakan
kewajiban seluruh manusia. Sedangkan sumber demokrasi ialah
pendapat mayoritas atau "mempertuhankan" pendapat mayoritas
atas orang lain, betapa pun wujud dan tujuan pendapat tersebut.

Oleh karena itu, syari'at Islam tidak pernah memberikan hak
istimewa kepada golongan atau orang tertentu. Juga tidak pernah
memberikan kekebalan kepada kelompok tertentu betapa pun mo-
tivasi dan sebabnya, karena sifat 'ubudiyah (kehambaan"kepada
Allah swt) telah meleburkan dan menghapuskan semua itu.

3- Dalam peristiwa sirah ini pula terkandung pelajaran lain
yang mengungkapkan potret kenabian dalam sosok kepribadian
Nabi saw dan kasih sayangnya kepada mereka. Dan, memberikan
contoh lain dari perkara luar biasa dan mujizat yang dianugrah-
kan Allah kepada Nabi-Nya.

Pribadi kenabiannya tampak pada perjuangannya menghada-
pi rasa lapar yang dialaminya pada saat bekerja bersama para sa-
habatnya, sampai-sampai beliau mengikatkan batu mengganjal ke
perutnya untuk menghilangkan rasa nyeri dan sakit di lambungn-
ya akibat lapar. Apakah gerangan yang membuat beliau tahan meng-
hadapi penderitaan dan kesulitan seperti ini? Adakah karena am-
bisinya kepada kepemimpinan? Ataukah karena kerakusannya ter-
hadap harta kekayaan dan kekuasaan? Ataukah karena keinginan-
nya untuk mendapatkan pengikut yang selalu mengawalnya pada
setiap saat? Semua itu bertentangan diametral dengan penderitaan
dan perjuangan yang dilakukannya itu. Orang yang tamak atas
kedudukan, kekuasa4n atau kekayaan tidak akan tahan bersabar
menanggung penderitaaEr Seperti ini.

Yang membuatnya saiggup menghadapi semua itu hanyalah
tanggungjawab Risalalz da)r, amanah yang dibebankan kepadanya
untuk menyampaikan dan men:perjuangkannya kepada manusia
dalam suatu perjuangan yang memiliki tabi'at seperii itu. Itulah
pribadi kenabian yang tampak pada kerjanya bersama sahabat ke-
tika menggali parit.

Sedangkan,kecintaan Nabi saw kepada para sahabatnya dap-
at anda lihat secara jelas dalam sikap responsifnya terhadap un-
dangan Jabir untuk menikmati hidangan yang "hanya" sedikit itu.

Sesuatu yang mendorong Jabir untuk mengundang Nabi saw-
ialah pemandangan yang menyedihkan. Yaitu ketika melihat Nabi

284 Fiqhw Sirah: Dirasat Minhajiah'Ilmiyah



saw mengikatkan batu ke perutnya \arena men-ahan lapar. Jabir
tidak mendapatkan makanan di rumahnya kecuali untuk beberapa
orang, sehingga dia mengundang beberapa orang saja.

Tetapi mungkinkah Nabi saw akan meninggalkan para sahabat-
nya bekeija sambil menahan lapar sementara dirinya bersama tiga
aiau empat orang sahabatbya beristirahat menikmati hidang-an?
Sesungguhnya kaiih sayang Nabi saw kepada para sahabatnya leb-
ih besii keiimbaug kasih sayang seorang ibu kepada anaknya!

Jabir terpaksa melakukan tindakan itu, sebenarnya wajar, kare-
na dia -sebagaimana manusia biasa- tidak dapat bertindak kecuali
sesuai dengan sarana material yang dimilikinya. Makaaan yqng ad-a

padanya tidak mencukupi, menurut ukuran manusia biasa, \ecuali
untuk-beberapa orang, iehingga dia hanya mengundang Nabi saw
dan beo-erapa orang sahabatnya.

Namun Nabi saw tidak akan terpengaruh oleh pandangan Ja-
bir tersebut. Pertama, karena trdak mungkin Nabi saw'menguta-
makan dirinya daripada para sahabatnya dalam menikmati hidan-
gan dan istiiahat. Kedua, karena tidak nrungkin Nabi saw menyer-
ih kepada faktor-faktor material dan batas-batasnya ya-ng bisa mem-
belenggu manusia. Tetapi karena Allah swt s_emata sebagai Pencip-
ta segila sebab maka mudah bagi-Nya untuk memberkati makan-
an ying sedikit sehingga mencukupi orang banyak.

Demikianlah Nabi saw memiliki pandangan bahwa dirinya dan
para sahabatnya adalah saling tahaful (sepena-nggulg?n). Saling
berbagi rasa biik dalam suka maupun duka. Oleh sebab itu, Nabi
saw menyuruh Jabir pulang untuk mempersiapkan ma\anan bagi
mereka, iementara itu Nabi saw memanggil para sahabatnya un-
tuk menikmati hidangan besar di rumah Jabir.

Mujizat yang tedadi dalam kisah ini ialah berubahnya seekor
kambing"kecil"milik Jibir menjadi makana! yang butty4 dan men-
cukupi iatusan sahabatnya, bahkan masih bersisa banyak sehingga
Nabi-saw mengusulkan kepada shahibul bait (istri Jabir) _agar mem-
baginya kepada orang lain. Mu jizat yang mengagumhan ini di-
anugrbhkan kepadaNabi saw sebagai penghargaan llqhi karena cin-
tanya kepada para sahabatnya dan sikapnya yang tidak mau meny-
erah kepada faktor-faktbi material karena keyakinannya kepada
kekuasaan Allah swt yai^g mutlaq.

Apa yang saya inginkan dalam masalah ini ial?tr supaya- para
pembata menyadari adanya dukungan llahi yang diberikan k"P?-
da Nabi saw melalui sebab-sebab material. Hal ini merupakan salah
satu faktor terpenting untuk menonjolkan pribadi kenabiannya ke-
pada para pengkaji dan pengamat sirah Nabi saw. Faktor ini dapat
kitaiadikan sabagai dalil yang kuat untuk merlghadapi mereka_yang
tidak mau mengikui aspek kenabian pada pribadi Muhammad saw.

4- Apakah gerangan hikmah musyawarah Nabi saw -kepala
sebagian sahabafnya, untuk menawarkan perdamaian kepada kabi-
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lah Ghathafan dengan imbalan memberikan sepertiga hasil buah-
buahan kota Madinah kepada mereka asalkan mereka bersedia
menarik dukungannya kepada kaum Quraisy dan golongan-golon-
gan lainnya? Apakah dalil syari'at yang dapat di;adikan sebagai lan-
dasan pemikiran ini?

Hikmahnya ialah bahwa Nabi saw ingin mengetahui sejauh
mana para sahabatnya itu telah memiliki kekuatan moral dan sikap
tawakkal kepada pertolongan Allah swt pada saat menghadapi kepungan
kaum Musyrikin secara mendadak itu, di samping melihat pengkhia-

asaan Nabl
natan yang dilakkukan oleh Banu Quradhah. Sudah
asaan Nabl saw- seperti Anda ketahui - bahwa ia tid

oleh Banu Quradhah. Sudah menjadi kebi-
i Anda ketahui - bahwa ia tidak suka meny-

eret para Sahabatnya kepada suatu peperangan atau "petualangan"
yang mereka sendiri belum cukup memiliki keberanian untuk me-
masukinya, atau tidak meyakini segi-segi positifnya. Hal ini terma-
strk salah satu uslub tarbiyah Nabi saw yang paling menonjol kepa-
da para sahabatnya. Oleh karena itu, beliau mengemukakan bah-
wa pandangan itu bukan ketetapan dari Allah, tetapi sekedarwa panoangan rtu DuKan Ketetapan can Auan, rcmpr seKecar pan-
dangan yang dikemukakan dalam rangka upaya menghancurkan
kekuatan kaum Musyrikin apabila mereka (para sahabat) tidak
memilki kemampuan untuk menghadapinya.

Dalil syari'at yang menjadi landasan pemikiran ini ialah prinsip
bahwa syura itu dilakukan pada masalah yang tidak ditegaskan oleh
nash. Tetapi setelah itu tidak berarti bahwa kaum Muslimin boleh
memberikan sebagian tanah mereka atau hasil buminya kepada
musuh apabila mereka (musuh) menyerangnya, demi untuk rneng-
hentikan serangan. Karena telah disepakati dalam dasar-dasar
syari'at Islam bahwa tindakan Nabi saw yang dapat dijadikan se-
bagai hujjah (dalil) ialah ucapan-ucapan dan perbuatn-perbuatan-
nya yang telah dilaksanakannya, kemudian tidak ditentang oleh
Kitab Allah (al-Qur'an). Adapun hal-hal yang masuk ke dalam ba-
tas-batas usulan (dalam permusyawaratan) dan dengar pendapat
semata-mata, tidak dapat dijadikan sebagai dalil. Karena diadakan-
nya musyawarah itu, perlarna, mungkin sekedar untuk menjajagi
mentalitas seperti yang-kami sebutkan di atas. Yakni sebagai'amal
tutltausi (pembinaan) sema@qrata. Kedun, seandainya pun telah dilak-
sanakan mungkin setelah itu datang sanggahan dari Kitab Allah seh-
ingga tidak lagi memiliki nilai sebagai dalil syar'i.

Tetapi para ulama sirah daian masalah ini telah menyebutkan
bahwa Nibf saw tidak sampai jadi mengadakan perdamaian dengan
kabilah Ghathafan. Bahkan sebenarnya Nabi saw tidak pernah me-
miliki keinginan untuk berdamai dengan Ghathafan. Apa yang di-
usulkannya hanyalah sekedar sebagai manuver dan per{ajagan.

Hal ini kami katakan karena ada sementara pihak di masa sekarang
ini yang mengemukakan pendapat aneh: Bahwa kaum Muslimin harus
membayar jizyah (upeti) kepada non-Muslim manakala diperlukan.
Dengan alasan bahwa Nabi saw pernah meminta pandangan para
sahabatnya ketika perang Ahzab untuk melakukan hal tersebut.
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Terlepas dari apa yang telah kami jelaskan, bahlian usulan sc-
mata-mati yang dikemuk-akan dalam pembahasa! musya*'arah
tidak bisa dijadikan dalil. Kami tidak tahu apa h-ubungan. antara
jizyah dan seiuatu yang mungkin dapat mendamaikan antar kedua
pihak yang berperang itu?

Mungkin Anda bertanya, "seandainya kaum Muslimin terpaks3

-karena lJmah- harus *"i"p* sebagian harta mereka demi untuk
melindungi kehidupan meieka dan khawatir akan dimusnahkan
semuanya, apakah mereka tidak boleh melakukan hal itu?"

Jawabannya, banyak sekali kondisi yang menunjukkan betapa
harta kaum Muslimin dirampas dan dijadikan barang rampasan
oleh musuh-musuhnya. Banyak kaum kafir yang telah menyerbu
negeri Islam dan menguras kekayaan-nya.- Tetapi kaum Muslimin
tidik menerima kenyataan itu secaia sukarela atau karena mengikuti
fatwa. Mereka dipaksa harus tunduk kepada kondisi tersebgt. Ken'
datipun demikiin mereka senantlasa mencari dan menung-gu
kesempatan untuk melawan musuh mereka. Anda tentunya tahu
bahwJ hukum-hukum syari'at Islam ditujukan kepada orang-orang
yang tidak dipaksa, sebigaimana tidak ditujukan kepada anak kecil
atau orang gila.

Oleh karena itu, adalah keliru dan sia-sia belaka jika huhum
taklif yang dipilih berdasarkan usulan, kemaslahatan dan manuver
itu iiietapkan kepada orang-orang yang berada di luar batas taklif.

5- Bagaimana dan dengan sarana apa kggm Muslimin berhasil
memetik kemenangan atas kaum Musyrikin dalam peperangan ini?

Sebagaimana kita ketahui bahwa sarana yang-digunakan Ra-
sulullah siw dalam peperangan ini (perang Khandaq) sama den-
gan sarana yang pernah digunakannya dalam perang-Badr. Yaitu
iarana mendekitltan diri kepada Allah serta memperbanyak do'a
dan is tighats ah kep ada-Nya. S irana inilah yang-s enantias a di gu nakan
Rasulullah saw setiap kali menghadapi musuh di medan jihad. Sa-
rana yang mutlak harus digunakan oleh kaum Muslimin jika mere-
ka ingin memetik kemenangan.

Bagaimana kauril Musyrikin yang berjurylah b-anyak itu bisa
terkalah-i<an, setelah kauin)Muslimin menunjukkan keteguhan, ke-
sabaran dan kesungguhannya dalam meminta pertolongan kepada
Allah swt, dapat kita baca dalam penjelasan Allah swt di dalam
Firman-Nya:

"Hai orang-orang yang berimnn, ingatlah ahan nihmn't ^ALlah swt
(yong telalt dihaiuniahan) hepadamu hgtika dqtang hgpadma ten'
i,'ara lt e nt ara, Ialu l{ami hirimhan kepada mere ka angin taufan dmt
tentara yang tidah dapat hamu melihatnya. D_an Allah Maha Meli-
hat akait afa yang k;mu herjakan. Yaiti ketika mzreka datang he-
padamu [ari atas dan dari bawahmu, dan ketika tidgk tetap lagz
penglihatan (mu) dan hatimu rnik qnenyela! sgmpai \e tenggoro-
han dan kamu menyangha terhadap Allah dengan bermacam.-
nrcrcam purbasangha... sampai dengan firman Allah. "Dan Allah
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m.engltala.u orang-orang kafir itu yang keadaan m.ereka penuh ke-
j engkelan, (lagi) msreka tidak memperoleh keuntungan apapun. Dan
AIIah mengltindarhan orang-orang Mu'min dari peperangan. Dan
adalahAllah Maha l{uat lagi Maha Perkasa." (al-Ahzab: 9-25)

Sesungguhnya pertolongan Allah swt yang selalu terulang
dalam peperangan-peperangan Rasulullah saw ini tidak berarti
menggalakkan kaum Muslimin untuk melakukan "petualangan"
dan jihad tanpa persiapan dan perencanaan. Ia hanya menjelas-
kan bahwa setiap Muslim harus mengetahui dan menyadari bahwa
sarana kemenangan yang terpenting, disamping sarana-saran a yang
lainnya, ialah kesungguhan dalam meminta pertolongan kepada
Allah swt dan mengikhlaskan 'ubudiyah hanya kepada-Nya. Selu-
ruh sarana kekuatan tidak akan berguna apabila sarana ini tidak
terpenuhi secara baik. Jika sarana ini telah dipersiapkan secara
memadai oleh kaum Muslimin maka Ia (Allah swt) akan memberi-
kan beraneka mujizat kemenangan.

Jika bukan karena pertolongan Allah swt, dari manakah da-
tangnya angin topan yang me.mporakporandakan tentara-tentara
Musyrikin itu sementara kaum Muslimin tenang tanpa merasakan-
nya??? Di pihak kaum Musyrikin angin itu menghempaskan ke-
mah-kemah mereka, menerbangkan kuali-kuali mereka, dan meng-
guncangkan hati mereka. Tetapi di pihak kaum Muslimin ia adalah
angin sejuk yang menyegarkan.

6- Pada peperangan ini Rasulullah saw tidak sempat shalat
'Ashar karena kesibukannya menghadapi musuh sehingga Beliau
mengqadlanya setelah matahari terbenam. Di dalam beberapa ri
wayat, selain dari tsukhari dan Muslim, disebutkan bahwa shalat
yang terlewatkan lebih dari satu shalat, kemudian Nabi saw melak-
sakannya secara berturut-furut di luar wakhrnya.

Ini menunjukkan dibolehkannya mengqadla shalat yang terle-
watkan. Kesimpulan ini tidak dapat dibantah oleh pendapat yang
mengatakan bahwa penundaan shalat karena kesibukan seperti itu
dibolehkan pada waktu itu, namun kemudian dihapuskan ketika
shalat khauf disyari'at\an kepada kaum Muslimin, baik yang ber-
jalan kaki ataupun yan'i1$qrkendaraan. Tetapi penghapusan itu -
seandainya benar - bukaq teihadap dibolehkan nya mengqadh' . Ia
hanya menghapuskan bolehnya menunda shalat karena kesibukan.
Yakni penghapusan bolehnya menunda tidak berarti juga pengha-
pusan terhadap bolehnya mengqadla'. Dibolehkannya mengqadla'
tetap sebagaimana ketentuan semula. Di samping itu, dalil yang
pasti menegaskan bahwa shalat hhauf disyari'atkan sebelum peper-
angan ini, sebagaimana telah dibahas ketika membicarakan per-
ani Dzatur Riqi.tzrl

179) Lihat pembahasan mengenai perang Dzatur Riqa'dalam buku ini
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1

Di antara dalil lain yang menunjukkan bolehnya r1aeil*,' shalal. iahih
riwayat yang disebutkair dilam ash-shahihaen balrua Nabi .sarv bers"
abdi pida waktu berangkat kembali ke Madinah dari perahg
AhzabiTanganlnh ada seorang pun yang shalnt Ashar (atau 2hthur) hecmii
setelnh i""p* di Bani Waidlah." Kemudian di tengah perjalanan da-
tanglah waktu shalat. Sebagian ber\ata, "Karni tidak akan shalat sebe-
lum sampai ke sana (Bani Quraidhah)." Sedangkan sebaglan y?pg lain-
nya berkata,"Kami akan shalat, Beliau tidak memaksudkan itu
(melarang shalat)." Akhirnya, kelompok pertarna melaksanakan sha-
lat setelaF sampai di Bani Quraidhah sebagai shalat qadla'.

Kewajiban mengqadla' shalat yang terlewatkan ini-sama saja,
baik terlewatkan karena tidur, lalai atau sengaja ditinggalkan. Kare-
na -setelah adanya dalil umum yang mewajibkan qadla'shalat yang
terlewatkan- tidak ada dalil yang mengkhususkan syari'at qq4la'
ini dengan sebab-sebab tertentu. Para sahabatyang me-ninggalkan
shalatnya di tengah perjalanannya menqjq Bani-Quraidllah itu bu-
kan kaiena tertidur atau lupa. Oleh sebab itu, keliru jika syari'at
qadh' shalat yang terlewatkan ini dikhususkan bagi orang yang tidak
iengaja melewatkannya. Tindakan ini seperti orang yang
menglihusu skan qadla'shalat dengan shalat wajib tertentu saja, tan-
pa landasan yang syar'i.

Barangkali ada sebagian orang yang memahami hadits.di
bawah ini Jebagai dalil yairg mengkhtisuskan keumuman syari'at
qadla'Itu:

* G-gi g yrt\;'=V, W ;i Fi+ G:u i
"Siapa saja yang shalatnya teilewathan harena tertidur atau tufa
maha hendahlah ia mclahsanakannya pada wahtu ia teringat."

Tetapi pemahaman ini tidak dapat diterima. Sebab, tujuan uta-
ma hadits ini bukan hanya memerintahkan orang yang lupa dan
tertidur untuk mengqadla'shalatnya, tetapi tujuannya ialah untuk
menegaskan keterangan "pada waktu ia teringat." Keterangan ini
menjelaskan bahwa orang yang ingin mengerjakan shalatnya yang
terlewatkan tidak disyaratkan untuk menunggu datangnya waktu
shalat tersebut pada hari$erikutnya. Tetapi ia harus jsegera meng-
qadln'nya pada iaat ia tqtingat, kapan saja. Dengan demiliat, M-
Jhum nwhhatnyan dari hadits di atasrEo) tidak dapat dibenarkan.r

I 80) Lihat : Farlr il Boi, ?l 4l drn Nai lu I Attthar, AZ7,
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Banu Quraidhah

Df SISUIKAN dalam ash- Slnhiluinbahwa ketika Nabi saw kemba-
li.dari-I(hand3o, ti-dak lama setelah meletakkan senjata dan mandi,
Jibril datang kepadanya lalu berkata: "Apakah kamu sudah meletak-
kan senjata?-Demi 41.h, k-ami belum meletakkannya. Berangkatlah
kepa$a mereka! . " Nab i s-aw b ertanya, " IGmana?. " Jibril menjarvab, "Ke
sana", seraya menunjuk ke arah-perkampungan Banu Ouraidirah.
Kemudian Nabi saw berangkat mendatanli m-ereka.lsl)

Nabi saw memerintahkan kaum Muslimin suDaya tidak seor-
ang pun di antara mereka melaksanakan shalat Ashai kecuali sete-
lah sampai di Banu Quraidhah. Di tengah perialanan tibalah waktu
shalat Ashar. Sebagian berkata,"Kamitidik -akan 

shalat sehingga
karyi- sampai di sana." Sebagian yang lainnya berkata,"Kami a[in
melakukan shalat. Karena bukan itu yang dimalsudkan Nabi saw."
Kemudian mereka melaporkan kejadian itu kepada Nabi saw, teta-
pi Beliau tidak menge.cam atau menegur terhadap salah seorang
pun di antara mereka.ls2)

Rasulullah saw mengepung Banu Quraidhah yang bertahan
di benteng-be_nteng_14erekl selama 25 malam, adayani mengata-
kan selama 15 hari,rt3|sqmpai mereka menyerah dari etiitr swt me-
lemparkan rasa takut *e"ildlam hati mereki.

Ibnu Hisyam meriwayattan bahwa Ka'ab bin Asad berkata
kepada orang-orang Yahudi, karena melihat Rasulullah saw tidak
mau be-rlnjak m-eninggalkan mereka,"Wahai kaum Yahudi, kalian
bisa melihat sendiri apqyangtelah menimpa saudara sekalian; saya
tawarkan tiga alternatil ambillah yang ka-lian suka." Mereka berta-
nya, "Apa itu?" Ka'qb menjelaskan:-"Kita mengikuti Muhammad dan
membenarkannya, karena, demi Allah, tentu telah jelas bagi kalian

l8l) Muttafaq 'alaih,laf, ;zh ini bagi Bukhari.
182) Diriwayatkan oleh Bukhari.

^ . .19.3). 
Menurut.riwa5rat Ibnu Hisyam, pe.ngeprlngan.bcrlangsung selama 25 hari tetapi rbnu

Sa'ad di dala,m Thabaqa!-nya memastikan selami 15 hari saja. - -
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bahwa dia adalah seorang Rarsul yang telah diutus dan iraiial pun
dapat menemuhan clalarn Kitab Suci kalian. 1'entu nyawa lealt.i:i,
hak milik kalian, kaum wanita kalian dan anak-anak katriail akan
selamat." Mereka menjawab,"Kami tidak akan rneleparskan hukuril-
hukum Taurat." Ka'ab lalu berkata,"Bila kalian tidak mau meneri-
ma usulan ini, marilah kita habisi nyawa istri dan anak-anak kita
lalu kita hadapi Muhammad dan pari sahabatnya dengan pedang
terh_unus, kita tinggalkan beban yang memberati diri kita, lampai
Allah swt memutuskan putusan-Nya antara kita dan Mrrhammld.
Bila kita binasa, ya binasalah dan kita tidak meninggalkan anak-
anak yang merana. Bila kita menang, kita bisa kawin llgi dan akan
beranak pinak. " Mereka menjawab, "Apakah dosa makhluk-makhluk
kesayangan ini?" Ka'ab berkata lagi,"Bila kalian juga menolak usulan
ini, maka malam ini adalah malam Sabtu (Sabbat), bisa iadi Muham-
mad dan para sahabatnya merasa aman dari gingguin kita, kare-
nanya-marilah kita hrrun mungkin kita bisa menyergap mereka dengan
tiba-tiba." Mereka terus berkata, "Haruskah kita mengotori Sabbat
dan melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang iebelum kita
yang-kemudian dijadikan kera?." Ka'ab terus berujai: "Thk seorang
pun di antara kalian, sejak hari lahir kalian, yang bisa melewati satu
malam untuk memecahkan masalah yang seharusnya."

Akhirnya mereka menyerah kepada ketetapan hukum Rasu-
lullah saw. Karena orang-orang Yahudi Banu Quraidhah adalah
sekutu suku Aus m4a Nabi saw ingin menyerahkan ketetapan hu-
kum mengenai mereka kepada salah seorang pemimpin Aui. Dalan
hal ini Nabi saw, mempercayakannya kepada Sa'ad bin Mu'adz"
Waktu itu Sa'ad bin Mu'adz terkena panah di Khandaq dan masih
dirawat di kemah. Ketika Rasulullah saw mempercayakan keputu-
san tentang Banu Quraidhah ini kepadanya, ia datang dengan
menunggang keledai. Setelah ia sampai di dekat masjid;tE4) NI;bi
saw berkata kepada kaum Anshar,"Berdrilah kepada peiinein halian
atau orang yang terbaih di antara kalian." Kemudian Nabi saw bersab-
da "sesunguhnya mereka (oranglqrang Yahudi Banu Quraidhah) meny-
erah kepada heputnsqnma." Sa'ad bin Mu'adz menetapkan:

ol r,:'r}'"f 2- ol2,p{r-s1+-*; 'i#6'J4
'Orang-orang yang mcnerjunkan d,iri dalam. perang dibunuh dan
he luarga mereka d.itawan. "
Keputusan Sa'ad ini disambut baik oleh Rasulullah saw den-

ganucapan: 
- \. _) na+<,;-, , U1l'.;;j,iek'#

. . 184) Yang dimaksudlgn bukan masjid Nabi di Madinah, tetapi tempat )ang dipagari oleh Ra-
sululah saw untuk shalat di Banu Quraidhah sehingga disebut ma;jid, sebagiiminadi"katakan oleh
para penqrarah hadits,
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"E ngrt.au te lah mengambil keputus an sesuai dengan hukum Alleh.,t8s)
Se.lanjutnVa Mu'adz mengatakan,'Ya Allah, sesungguhn3m Engkau

mengetahui balnna tidak ada orang yarq lcbih aku sukni unatk kipuangi se-
bin dal knum yang menrlustahnn Rasul-Mu dan mengsirnya. yi Allail, se-
s-u'ngguhrrya ahy wkin bafuna.Engkau telah mmgaWrii peperangon antara
hnrni dnn merekn (Qural dan Musyrikin). Jiko rrns;n aaa-pEiangan mel-
mpcm orang-orang Qtraisy makn berilnh keseneatan hepadaku unatn U"ry;-
harl melmnan mseka d! lalnn-Mu. Jihn Enghau telah mengahhii peperangan
nnha leturkanlah luhahu ini dan jaclihnnlah kematianku p"a"rryo.'o

Kemudian luka Sa'ad bin Mu'adz purr pecah, darahnya mengalir
:ampp ke.dalam kemah Bani Ghiffar ai aaim masjid. naia peng6uni
kemah terkejut se-raya bertanya: Dari manakah darah ini datairg?iern-
yata darah itu adalah daratr Sa'ad bin Mu'adz yane menzuJur dari
lukanya dan menjadi sebab kematiannya.tee) Di dala; riwaiat Ahmad
disebutkan bahwa lukanya ihr sebesar lubang anting.

Kemudian orang-orang Yahudi Banu Quraidhah diminta tu-
ru.n {q!,benteng-benteng-mereka dan digiring ke parit-parit yang
ada di Madinah. Di sanilah orang-oranE tetiti niereki dibiinufi
dan para perempuan serta anak-anak mereka ditawan. Di antara
orzrng-orang yang digiring untuk dibunuh terdapat Huyay bin Akhtab
yang menghasut Banu Quraidhah untuk melakukan pengkhiana-
tan dan melanggar perjanjian. Ibnu Ishaq meriwayatkan bihwa dia
di bawa ke hadapan Rasulullah saw dengan kedua tangannya di-
ikat ke tengkuknya. Ketika melihat Nablsaw dia berk-ata,/Demi
Allah, aku tidak mencela diriku karena memusuhimu, tetapi siapa
lfja Vlng lnem-pe9u-ndangi-Allah swt pasti dia akan dipecundangi."
Kemudian dia duduk lalu dipancung lehernya.

BEBERAPA'TBRAH
Para ulama' hadits dan sirah menyimpulkan beberapa hukum

dari peristiwa Banu Quraidhah ini:

Pertama: Boleh Memerangi Orang yang Melanggar Perjanjian
Bahkan Imam-lVluslim menjadikan hukum ini sebagai judul"

bagi perang. Banu Qurardhah. Pi-rdamaian, perjanjian din pit-U"-
rian perlindungan yang'tElah dibuat antari kiurir Muslimin dan
non Muslim wajib dijaga'dan dihormati oleh kaum Muslimin sela-
ma-pihak lain tidak melanggar perjanjian tersebut. Jika pihak lain
melanggar perj,anjian yang telah disepakati maka pada saai itu kaum
Muslimin boleh memerangi mereka bila tindakin ini dinilai akan
membawa kemaslahatan.

185) Muttafoq 'abih.
186) Muttalaq 'abih,la'fazh ini bagi Bukhari.
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Kedua: Boleh Bertahkim dalam Memutuskan Perkara Kaum
Muslimin

hnam Nawawi berkata,"Peristiwa ini menunjukkan bolehnya
bertahkim, dalam memutuskan perkara kaum Muslirnin, kepada
keputusan seorang Muslim yang adil dan laik memutuskag perka-
ra. Para ulama'telah menyepakatinya dalam kasus kaum l(hawarij.
Kaum Khawarij ini menolak Ali ra dalam melakukan tahkim, tetapi
ketentuan ini menjadi hujjah atas mereka. Peristiwa ini juga rnenun-
jukkan bolehnya mengadakan perundingan bersama,penduduk
suatu desa ataupenghuni suatu benteng dengan menyerahkan kepu-
tusan kepada seorang sebagai hahim Mgslim yang adil, lajk memu-
tuskan p-erkara dan dapatdipercaya dalam urusanyang dimaksud.
Sementara itu orang yang bertindak sebagaihahim diwajibkan men-
gambil keputusan yahg akan membawa kemaslahatan kaum Mus-
ii-itt. Bili hahim ielalimemutuskan sesuatu maka harus'dipatuhi
keputusannya. Imam ataupun mereka tidak boleh menolak. Mere-
ka'boleh mdncabut sebelum keputusan dijatuhkan."rsz)

Ketiga: Boleh Beriitihad dalam Masalah Furu'dan Kemestian
Teriadinya Perbedaan Pendapat

Perselisihan parasahabat dalam memahami ucapanRasulullah saw,

't34i4us5;f' u.iidltf
"Janganlah ada seorang pun yang shakit Ashar hecwli sete lah sam-
pai di Banu Quraidhah."
Dan tidak adanya seorang pun di antara mereka yang dike-

cam ataupun disalahkan oleh Nabi saw, merupakan dalil penting
bagi salah satu prinsip syari'at yang agung ini yaitu ketetapan prin-
sip perbedaan pendapat dalam pagalaf-p asalahfiiru' dengan men-
ganggap masing-masing dari kedua belah pihak yang berselisih
pendapat mendapatkan pahala dan terma'afkan (kesalahannya),
baik kita katakan bahwa pihak yang benar itu hanya satu atau bisa
lebih dari satu. Seb4gaimana ia juga menyimpulkan prinsip ijtihad
dalam menyimpulkahtukum-hukum syari'at. Di samping itu, peris-
tiwa ini menunjukkan bbhwa menuntaskan perselisihan dalam
rnasalah-masalah fu*'Wng timbul dari dalil-dalil zhanni adalah
sesuatu yang tidak mungkin. Karena Allah swt memperhamba para
hamba Nya dengan dua macam tahlif (kewajiban):

Pertama, menerapkan perintah-perintah tertentu dan jelas yang
berkaitan dengan aqidah dan perilaku (suluh).

Kedua, mencari dan mengerahkan segenap upaya untuk me-
mahami prinsip-prinsip dan hukum-hukumfar'iyah dari dalil-dalil-
nya yang umum dan beraneka macam. Seseorang yang mendapati
waktu shalat di suatu pedalaman dan tidak mengetahui arah Kiblat

187) Syathun Nauscuti Ala Shahihi Mtulim,lAgz.
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secara qqfti, tidaklah dituntut lebih dari tercerminnya 'ubudiyah
kepada A-llah"-d-alam mengerahkan segenap usahanya untuk ttteng"-
tahui arah Kiblat sesuai ipa yang difihaminya dan-atas tanda-tania
yang dilihatny-a. pil-a ia sudah yaliin akan arah Kiblat yang dicarinya,
maka ia boleh shalat menghadap kepadanya dengari teiang.
- Selain ittr, terdapat beberapa hikmah dari adanya dalil-dalil
dan nash-nas_h syari'at yang zhanniyud dilalnh (tidak iega penun-
jukkannya). Yang terpenting di antaranya, agar ijtihad-ijlihad yang
berlainan mengenai. suatu masalah itu seluruhnya memiliki hubu-ngan
y?ng.gra!dengan.4if i!-ddlyangt?a'nbarahsecarisyvr'i,sehinggakairm
Muslimin memiliki_kelelulsaan untuk mengambil dalil ydng mana
laja y?qg mereka kehendaki sesuai dengaln tuntutan iituisi dan
kemaslahatan mereka. Hal ini termasuk salah satu bentuk rahmat
Allah swt kepada para hamba Nya di setiap zaman dan waktu.
, Dengan demjkian, usaha-usaha untuk menghapuskan perbe-
daan pendapat (khilafia&) dalam masalah-masilafi Suru,' id,alah
bertentangan dengan hihnmh Robbaniah dan ndbb (rei<ayasa) Ilahi
dalam syari'at-Nya, disamping merupkan salah satu iinis'kesia-
siaan. Seb.ab, bagaimana Anda akan menghapuskan adinya perbe-
daan pendapat selama dalilnya bersifat ihinni dan mengandung
beberapa kemungkinan Qrwhiamal)? Seandainya hal itu irungkii
terjadi pada suatu masa, niscaya sudah terjadi-di masa Rasulu-llah
sawi dan orang yangpaling pintas untuk, iidak berbeda pendapat
adalah para sahabat. Tetapi-tiryy"tu mereka juga berselisih penda-
pat sebagaimana Anda lihat dalim peristiwa-inl!

Keempat Keyakinan Kaum Yahudi tehadap Kenabian Muhammad saw

_ Seperti Anda ketahui dari ucapan Ka'ab bin Asad kepada sau-
dara-saudaranya sesama Yahudi, bahwa mereka mevakini kenabi-
an Muhammad saw dan benar-benar mengetahui ipa yang dite-
gaskan oleh Thurat rentang diri Nabi saw, taida-tanaairvJa"-fr t ..u-
sulat-rnya. Tetapi mereka tidak dapat membebaskan diri dari fanatis-
me dan kesomboqgan yang menl4di qebab kekafiran sebagian be-
sar manusia yang berpura-pura tidak faham dan tidak beriiran. Ini
sekaligus menjadi bukti'rgG.tabahwa aqidah Islam dan sernua hukumnya
merupakan ?E?ma fitrah j'dUe lersih. Aqidahnya sesuai dengan alial
dan semua hukumnya sestlai ilengan kebutuhan dan kemaslahatan
manusia. Tidak ada orang berakaliehat yang mendengat Islam Jan.
men getahui hakekatnya kemu dian -menging[arinya s e-ara jujur dan
rasional. Ia mengingkari karena salah situ dari dua sebab:-Mungkin
dia tidak mendengar Islam secara benar dan mendapatkan garibu-
ran yang palsu tentang Islam, atau mungkin dia meng-etahui h--akekat
Islam _tgtapi s,ecara emosional menola[nya karena -kebencian pada
kaum Muslimin atau karena kehilangan kbpentingan pribadinyi.

Kelima: Hukum Berdiri karena Menghormati Orang yang Datang
Nabi saw memerintahkan orang-orang Anshar untuk berdiri

menghormati Sa'ad bin Mu'adz yang sedang menuju ke arah mere-
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ka dengan menunggang kendaraannya. Dikatakan sebagai tinda-
kan penghormatan mengingat penjelasan Rasulullah saw "ftepada
pemimpin kaltan atau orang yang terbaik di antara kalian." Hal
ini oleh para ulama' dijadikan dalil bagi bolehnya menghormati
orang-orang salih dan para ulama' dengan berdiri kepada mereka
pada kesempatan-kesempatan tertentu.

Imam Namawi dalam komentarnya kepada hadits ini o-erka-
ta: "la menunjukkan bolehnya menghon4ati orang yang nlemiliki
keutamaan dan menyambutnya dengan berdiii kepadanya apabila
ia datang. Demikianlah jumhur ulamar, berdasarkan hadits ini,
menganjurkan berdiri (untuk menghormati orang yang:datang). al-
Qadhi berkata: Ini tidak termasuk berdiri (untuk menghormati) yang
dilarang. Berdiri (untuk menghormati) yang dilarang itu ialah bila
mereka berdiri kepada seseorang yang duduk,dan mereka tetap
berdiri selama orang yang dihormati itu duduk. Saya berkata, "Ber-
diri kepada orang ahlalfadli (Shalih) yang banr datang adalah rrus-
tahab (digemarkan), karena banyak hadits yang menegaskan hal ini
dan tidal[ ada satu pun larang.rn yang tegas mengenainya."rs)

Di antara hadits shahih yang menunjukkarr kepadahal ini ialah
apa yang disebutkan di dalam hadi* Ik'ab bin M al*. (Muttsfaq 'ahih)
yin! ttrittceritakan ketidak ikutsertdannya pada i2erarig Tabuk.
Ka'ab bin Malik berkata: Kemudian aku pergi ke Masjid untuk
4enjad-i ma'mum di belakang Rasulullnh iavi, lalu ord-ng-orang
datang kepadaku gelombang demi gelombang menyzrmpaikan pern-
yataan penerimaan taubat kepadaku seraya berkata, "senuga en-
ghau berbahagia dengan penerirwan taubat oleh Alhh sar)t kEadetru."
Kemudian aku masuk Masjid dan kudapati Rasulullah saw sedang
duduk dikerumuni oring banyalc. Lalu Thalhah bin f,hat.ltllah ra
berdiri kepadaku seraya berlari kecil hingga menyalamiku dan
mengucapkan selamat lrepadalcr. Demi Allah, tidak ada orang Mu-
hajirin sClainnya yang berdiri sehingga Ka'ab tidak pernah melu-
pakan perlakuan Thalhah tersebut.

Di antara hadits lainnya juga apa Xang diriwayatkan oleh Tir-
i, Abu Dawud aan Quktriri-di ilalim AaaUut ltiufrad:midzi, Abu Dawud dan

188) $wlun Naunwi Ala Shahihi Musdm,l?193.
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"DariAisyah ra b berkata: Aku tidak.me.lihat seorang b-un di'ant-
ara mtin:u.sio yong lebih menyeru.pai Nabi saa; dalam:hal bbata,
ornongan dan cara du.duh sel.ain daripada Fqtimah. Aisyah berha-
ta: Apabila Nabi saw melihat Fatimak datang Beliau mcnyambut-
nya dan berdiri kepadarrya lolu menciurnnya seraya mernegang
tangannya kenrudian mcmbautanya hinga tncndu&tkhantya di
tempat duduh Belia.u. Seba^lihnya, apabila Nabi saw danng he-
padanya, ia menyambut Nabi sau; kemudian berdiri hcpadanya
dan nieiciumnyi."ral
Ketahuilah bahwa semua ini tidak bertentangan dengan ha-

dits Rasulullah saw yang menegaskan:

;uai.i :"t,-{"1:;jji6v: J€n(-J!t L\ ';:,rz
"Barangsiapa menginginkan agar orang- orartg berdiri (ncmberi-
kan hormat) kepadanya maka hendakr4ta ia mempersiapkan tem-
fut duduktya dincraka."
I(arena disyari'atkannya penghormatan kepada orang-orang

yang memihki keutamaan tidak berarti mereka menginginkan hal
itu, bahkan di antara sifat orang-orang shalih yang p-aling menon-
jol ialah berlaku tdwadhu' kepadi saudaia-sauddia mdreka-dan tidak-pernah 

menginginkin hal-hal seperti, itir. Bagaimanakah Islam
memerintalikan kepada orang-orang fakir yang membutuhkan ban-
tuan? Adab Islam menganjurkan dan mengajarkan kepadanya agar
tidak memrnta-minta, ildn-'menampahnqmpakhan kefa!1f rair kepa-
da manusia, tetapi pada saat yang sama Islam memerintahkan oftLng-
orimg kaya agai mencari oi'an!-orang fakir yang tidak meminti
minti dair menghormati merek; serta-membirikin bantuan kepa-
da mereka-- 

ili;;asing-masing mempunyai adab dan hrgas. IGduanya
tidak boleh dicampuradukkan atau yang satu dihapuskan dgngan
yang lain.

Tetapi dalam masalah ini Anda harus mengetahui bahwa peng-
hormatinhormatan yang disy4ri'atkan. ini pun mempunyai batas-batas-yang
apabila dilanggar mala penghormatan itu akan berubah menjadi
tindakan yang d dan orang yang melakukannya atau
membiarkannya akan mbndapat dosa.

Diantaranya apa yarig mungkin Anda temui dalam majlis-ma-
:bagian kaum Suft. Salah seorans Murid diperintahkan berdirijlis sebagian kaum Suft. Salah seorang Murid diperintahkan

di depan Syaihhnva densan merendahkan diri dan tidak btidak bergerakdi depan Syaihhnya dengan merendahkart diri
sampai Syaikhnya memerintahkan duduk. Atau sebagian mereka
sujud di luhrt Syaikhiya atau pada tangannya ketikJ dia datang.sujud di luhrt Syaikhiya atau pada tangannya ketika dia datang.
Atau mereka harus berjalan merangkah bila memasuki majlis Sufi.Atau mereKa narus DerJalan merangKaK bila memasuls mallrs 5un.
Dan, janganlah Anda te-rtipu oleh penjelasan yang mengata[an bah-
wa itu semua hanvalah usfub kara) tartivah keoadaMurid. Karenawa itu semua hanyalah usfub (cara) ta$iyah kepada Murid. Karena

189) Lehzh ini bagi Bukheri, scdangtan riwapt-rirvalat lainrqa tidat jauh'bcrbcda dari ri-
lvaJrat mr
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Islam telah mensyari'atkan beqb€ai *inhoi dan uslab nrbiyah dan
melarang kaum Mushmin melakukin penyrryPaggp Qrilyat S.etiap

istub tarliyah yang tidak sesuai dengln 
-uslub 

Nabausi, tidak dapat
dibenarkan.

Keenam: Keutamaan Sa'ad bin Mu'adz
Dari peperangan Banu Quraidhah- iqi ll4q d?Pu.t mencatat

keutamaan-kfutamlan yang dimiliki oleh Sa'ad bin Mu'adz. Perta-
ma, ketika Nabi saw memberikan kepercayaan kepadany-a untuk
menetapkan satu keputusan mengenai nasib Banu Quraidhah dan
sikap blliau vans sepenuhnya meidukung terhadap setiap keputu-
run yuttg akin d-iambilnya.-Kedua, ketiki Nabi saw memerintah-
kan "oraig-orang Anshai agar berdiri kepadany?p?!a waktu dia
datang. Iii menlpakan keutamaan besar bagi Qa'ad karena perin-
tah te-rsebut berzumber dari Rasulullah saw. Ketiga, ketika leher
Sa'ad terluka di perang Khandaq, delgan -khggyg' ia mengangkat
kedua tangannyi mengucapkan do'a kepada Allah:

'f +g5 al €' I,!' A'E\' {t; is1 F$i
;P'$ ;,'"ilis * tSfi;'J :{,* 4 4

,
:4F- f+'4 sli u*16A;# ?>,v q

'Ya Allah, sesungguhnya Engfr,au mengetahui bahwa tidak ada
orang yang lebih iku sukai uniuk kuQerangl gel2ln-day haurn yan-g

menlditttoEanRasul-Mudann'engu*rrya.YaAllah' jiknmasihada
peperangan mzlautan orang-oroilg fui'ai-ry mqha kf!"h hesem-
pdtan kdpadaku untuh berjihad tttzlmttan mereha di jalan-Mu."

Do'a Sa'ad ini dikabulkan. Lukanya mengering dan terlihat
tanda-tanda akan sembuh total, hingga terjadi perang-Banu Quraid-
hah dan Rasulullah saw menyerahkan kepidanya untuk- meneaaplcan

keputusan vane berkekuatan hukum terhadap mereka dan Allah swt
minehindarka'n kaum*_Muslimin dari kejahitan kaum Yahudi serta
menibersihkan Madinah dad kotoran-kotoran mereka. Di sini Sa'ad
mengangkat kedua tangannyd kembali berdo'a kepada Allah:

' ffi6 s$i c+t'S'rsil$f+,o'g,
Lz"Ai tt' A;; qi s. y,+, i'& i t"

- r'L;, ,1)7Uot-''t5

'Ya Allah, sisitngguhnya ahu yahin bahwa Enghau mengahhii pe
perangan antarihami dan mireka (Quraisy -dan Musytkin).-J4".
-Rnghau 

telah mcngakhiri peperangan, maha letuskanlah luhaku ini
dan j adikanlah hemntianku padanya. "
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Do'a Sa'ad vane kedua ini pun dikabulkan Allah. Lukanya
pecah pada malam itir juga dan S-a'ad pun meninggal dunia.- 

Ibnu Hajar di dalam Fathul Bai mengp!"tall, Melu.rut saya
perkiraan Sa'id itu benar dan do'anya juga dikabulkan. Sebab, set-
Lhh p"."trg Khandaq tidak pernah t6rjidipe,pgrangaq arrtarakaum
Muslimin iian orang-orangQuraisy, yang dalam hal ini PePe-ran-
gan tersebut dimulii oleli kaum Musyrikin. Yang terjadi bahwa
F.asulullah saw siap-siap untuk melakullan umrah kemudiarl mere-
[a menghalangi k6datangan Nabi saw ke Makkah, sehingga ham-
pir menimb,rlF.tt peperaigan, tetapi tidak jadi sebagaimana difir-
mankan Allah:

" Dan Dialah yang mcnahan tanga.n ntereka dq (*rybitns ahan)
h.arnu dan (nienahan) tangankqnru dai (trcmbimsakan) mereka
ditengah kota Mahhah sesudahAllah wt memenangfrnnhnrnu atas
m"reEo, dan adalah Allah Maha Melihat apa yang hnnw koio-
kan." (al-Fath:24)
Kemudian terjadi perjanjian perdamaian ya-ng diantaranya

meminta agar Nabi sawmenunaikan umrahnya !"htt depan.-Pe.r-

ianiian ini-berjalan sampai mereka sendiri melanggarnya. lalu
Raiulullah saw berangkit memerangi mereka dan menaklukkan
Makkah.teo)

Rasulullah saw telah menegaskan, sekembalinya dari perang
Ahzab, dalam sebuah riwayat Bukhari:

" i$r*-;t z' a!r:t..J;'i;rti s-Ji
"Sekarang hita yang rynyeralg mcreka dan mereha tidah akan
menyeraig kita.- IGi bergerak ttundatangi tnereha.o

al-Bazzar dengan sanad hasan meriwayatkan dari hadits Jabir
ra bahwa Nabi sai pernah bercabda pada perang Afzab, ketik.a
mereka telah mempirsiapkan pasukan yang sangat besar untuk
menghadapi Nabi saw:

'r# iF:d:.l€Ji'''3J \ 3 +'(1; n<l
" Se te lalt. hari i"i *;;;id;il"h akan mcnyerarre n"h"a tetapi katbn-
Iah yang akan menyer4ang mereka. "
Akhirnya, kisah Sa'ad ini, dengan segala situasi dan kasus yang

telah kami iebutkan di atas, menginga*an Anda kemlali kep-ada

apayang telah kami tegaskan bahwa, perangmembela diri di dalam
I;hm dnyalah menrfakan salah satu tahipan da'wah yang perlu
dildui Ra;ululah saw. Setelah itu adalah tahapan mengajak semua
mamrsia termasuk kaum Musfnikin dan Atheis, untgk menerima Islam.
Demikian pulaAh.li Kinb, mereka harus menerima Islam atau tun-
duk kepada hukum Islam secara umum. IGmudian orang-orang

l9O) Fatlulturi,7P.9Z
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yang menghalangi Islam akan diperangi selama memungkinkan dan
ietelah semua di'wah secara damai dikerahkan.

Setelah sempumilnya hukum Islam yang berkaitan dengan ji-
had dan da'wah, tidak ada apa yang disebut dengan perang d"fn tf
yang akhir-akhir ini sering dilontarkan oleh sebagian penulis. Jika
lidak lalu apa arti sabda Rasulullah saw: '"Ibtapi halbnlnh yang akan
menyera.ng mzreha?"1
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Bi\G.ti\r\ i(eEr\+\M.. 
J 

-...Fathu lVlakkah:
Periode Banr

dalarn Da'wah



Perdamaian Hudaibiyah

?ERISIIYIA ini terjadi pada bulan Dzulqaidah, pnghujung tahun
keenam Hijriyah. Sebabnya karena Nabi saw mengumumkankepada
kaum tvtusliririn keingininnya untuk berangkat-ke Mekkah luna
menunaikan ibadah'umrah. Pengumuman ini disambut oleh sekitar
1400 orang sahabat dari kaum Muhajirin dan Anshar. Nabi saw
ber-ihramuntuk 'umrah ini di tengah perjalanan dan membawa serta
binatang-binatang korban (al-hady.) supaya diketahui oleh orang-
orang bahwa Nabi saw keluar bukan untuk maksud perang tetapi
semata-mata untuk ziarahke Bainllah, menunaikan ibadah'umrah.

Tatkala sampai di Dzul Hulaifah Rasulullah qaw mengutus seor:mg
intelnya dari suku Khuza'ah, Basyar bin Sofuan, untuk mencari
beritamengenai penduduk Mekkah. Sementara itu Rasulullah saw
melanjutkan perjblanan hingga sampai di Ghadir al-Asythath. Dan,
di tempat inilatr intel yang diutus Rasulullah saw tersebut datang
menyampaikan laporan kepada Nabi saw: "Bahwa orang-orang Quraisy
telah mengumpulhan bala tentara, termasuh haum al-Habisy (orang-
orang yang berada di bawah pengaruh Quqaisy) untuh memerangt
dan menghalau engha4 dari Baitullaft." Setelah mendengar laporan
ini Nabi saw bersabda kqpda para sahabatnya: "Bagaimana4dapt
hnlian? " Abu Bakar ra menyimpaikan pendapatrya:'Walai Rastfullah,
mghnu heluar untuk mahsutziarah he Baiullah; buhan untuh membunuh
seseorang atau memerangi seseorang. Beranghatlah tqus! Jiha ada orang
yang menghalangt hita maka kita akan memeranginya." Nabi saw
bersabda: "Beranghatlah dengan nama Allah. "

Kemudian Rasulullah saw bertanya kepada para sahabat:
"Siapahah diantara hnlian yang sanggup menetnuhan jalan untuh kin lalui
(ke Mekkah) selain jahn yang biasa rnqeha leu)ati?'Seorang dari Bani
Aslam menyatakan kesanggupannya: "&ya unlwi Rasufullnh.'Lalu ia
bertindak sebagai perintis jalan, naik turun lereng-lereng terjal dan
batu-batu tajam. Rasulullah saw dan para sahabatnya menyusuri
jalan terjal ini hingga onta Rasulullah saw berhenti di lbaniyatil
Mirar (sebuah jalan ke arah Hudaibiyah). Melihat onta Rasulullah

)

'i

r
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saw berhenti, para sahabat terperanjat lalu berseru: "Si Qushwa
mogoh." Rasulullah saw menyahut: "Ia tidah mogoh. Ia tidah berwatak
mryh. Ia dihentihan o leh Allah yang dahulu menghentihan pasuhan gajah. "
Kemudian Rasulullah saw bers ab da: " D emi AI lah, i ihn merehn meminta
hepadahu suatu langhah (persy amtnn) yang aknn mmghonnati Tatnh Huarn"
pas ti a hnn afui habu lhan. " Lalu N ab i s aw me ngh ardik o ntanyS s-ehin-g g-a

bangun dan berjalan kembali sampai turun di ujung Hudaibiyah di
dekit parit yan! tidak banyak airnya. Para sahabat lalu turun dan
meminum air parit itu hingga kering. Kemudian orang-orang me-
ngadu kepada Rasulullah saw. Setelah mendengar pengaduan ini
Risulullah saw lalu langsung mencabut aqak panah lalu meme-
rintahkan mereka agar meletakkannya di.parit itu. Demi Allah,
tiba-tiba air memanJu. *emenuhi paiil.tetl-

Ketika para sahabat sedang dalam kesibukan (mengurus air
ini) tiba-tiba datanglah Badil bin Warqa' al-Khuza'i bersama
beberapa orang lalu berkata: "Saya baru saja mminggalkan Ka'ab
bin Lu'ay serta Amir bin Lu'ay (orang-orang Quraisy) sedang menuju he
lembah Hudaibiyah dengan membazpa unta-unta perah mereha akan
memerangi dan menghalangimu dari perjalanan menuju Bahul Haram."
Rasulullah saw menjawab: "Kami datang hanya untuh melahsanahan
'umrah. Seha lipun orang- orang Quraisy telah memutus kan untuh brperang,
tetapi jika mereha suha aku minta untuh menangguhhannya. Jiha muehn
enggan, demi Alhh ahu siap memerangi merekn sampai orang-orang yang
ada di belakanghu tinggal sendirian. Dan Allah pasti ahan menyelesaihan
urusan-Nya. " Jawab Badil, 'Apa yang kamu hatakan ahan aku sampai-
han hepadamereha." Kemudian Badil berangkat dan menyampaikan
hasil pembicaraan dengan Rasulullah s4w kepa-da orang-ora-ng 9u:
raisy.- Setelah mendengar laporan Badil, Urwahbin Mas'ud berdiri
menawarkan diri kepada orang-orang Musyrikin untuk membi-
carakan rincian ucapan Rasulullah saw yang telah disampaikan
kepada Badil bin Warqa'.

Urwah bin Mas'ud berangkat menemui Rasulullah saw. Kepada
Urwah Rasulullah saw menegaskan lagi apa yang telah disampai-
kannya kepada Badrt, Jawab Urwah: "Apakah enghau hira wang-orang
Arab ahan heluarganya binasa di nnganmu? Jiha
e ng hau t eru s kan ren c anamit orang- orang Quraisy tidah ahan lnri

nerkataan Urwah ini Abu Bakardin membiarhanmu." Mehdengar perkataan-Urwah ini Abu Bakar
vans berada di belakane Rasulull.ah saw menyahut: "Hai Untsah, isaplahyang berada di belakang ah saw menyahut: "Hai Untsah, isaplah
batu bqhalnmu, si Latta! I{au hira hami ahan lari rnmingalhan din?"

191) Ini dari riwayat Bukhari di dalam hitahuy syartr. Ibnu Ishaq dan lainnya. Bukhari juga
mcnyebutkan hadits ini di dalamKitabul Maghcsr. Ia bcrhata: Nabi saw dudukdi atas parit kemudian
mcminta bejana lalu berkumur-kumur dan berdo'a kepada Allah. Setelah mcnuangkannya lagi,
\iabi saw beikata: "Biarkanlah sejenak! " Kemudian setelah itu mercka mendapatkan air. al--Hafizh
Ibnu Haiar di dalam Fathul Bai berkata: Antara kedua hadits ini dapat dikompromikan bahwa
kcduanyl memang terjadi bersama-sama. Sedangkan hadits yang menceritakan bahwa Nabi saw
mcletalikan tangannya di bejana berisi air kemudian jari-jari beliau memancarkan air, adalah peristiwa
lain yang juga pernah terjadi. Semua riwayat ini shah'ilt.
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Urwah bertanya kepada Rasull4lat
menjawab:'Abu Baka;;i;6 u'*"t u"Jrlitli :Wfr!".*:;fr:ifr
ahu tidak mdasa berhitang budi padanya niscaya ia hubalas!-"re2l

Urwah kemudian melanjutkan percakapannya dengan Nabi
saw. Sambil berbicara ia menyelonongkan tangan- hendak meme-
gang jenggot Rasulullah saw teta-pi segbra dippig oleh alMug.ttlt"lt
6i" "Sv"Ul"tt yang seiak tadi berdiri persis di belakang Rasulullah
saw slmbit memba'iva pedang, seraya berkata: 'Jauhkan tarygantlltl

dari jenggot Rasulullah'saw sibelum- kutampar yy.kqyq!.-" Sambil
men"g arifkat kep ala, U rwah bert any a: " 5 iap a hah dia? " Nabi saw men-
jawa6: "at-tWgitrrlrbin Sytfu1" I-alu Urwah berkata: 'Pmgfrhiarnt kau!
"Baru saia keiarin ahu bbsihkan nama baihmu dari hejahatan yang kau
lahilka;" te3)dian 

urwah memandangi para sahabat Nabi saw dengan
kedua matanya. Ia berkata: 'DemiAJlalr, tidaklah Rawlullnh sa n mefudah

keanali tudai itu jatuh he tetapak tangan seorang di ry'n1g mqeha lalu
mengusaphannya he wajah dan hulit muehn. -Apa-bilq 

dit- (Nabi saw)
rnemq;ninnkan sesuatu Eepada mereha, mqeka bqebut untuk melakuhnn-
nya. Apabita dia bqwudhu', mtreha.bqebu-t seputi ora,ng yang hmdah
Urteng-na, untuk mendapatkan sisa air wudhu'nya. aPqUila mereha bu-
bbaridi hadapannya, mqeha b efticara dengan menun&thhn n kepala dan
muen dahkan suara demi menghormatinya.

Urwah kemudian kembali ke Mekkah melaporkan hasil perte-
muannya dengan Rasulullah saw Ia berkata: 'Wahai hnum! Demi
Allah, tiya punon menjadi tamu para raja, haisat Kista dan Najai. Tenpi
demi A[ahl aku tidak pqnah rnblihat seorang raja yang diagungkan oleh
para pengihutnya sebagaimana pmghormatan yang dilahuhan ol9.h Pa-rq
pengihut-Muhammad E p"d" Muhammad saw.. Sesungguhnya dia tehh
'meiawarkan suatu tangnan yang baih buat halian, maha terimalah!'"

Setelah itu mereka mengutus Suhail bin Amer sebagai wakil
mereka untuk membuat perianiian perdamaian antara mereka dan
kaum Muslimin. Setelah dddui( di hadapan Nabi saw Suhail ber-
kata: "silahhan! Tutislah suatu perjanjian antara hami dan kalian'"
Kemudian Nabi saw memanggil penulisnya (menurut riwayat Mus-
lim, penulis yang dimaksud ailalah Ali 1a) dan bersabda: "Tulislah:
nismittanimair*ai*"nii"x* $uhail menukas:'Demi Allah, hami tidak
tahu apa itu "ar-Rahman", tul'iilah Bismiknllahutnma." Kemudian kaum
Muslimin berkata: "Demi Allah, kami tidah mau menulis kecuali
Bismitlahirrahmanirrahiim. " Lalu Nabi saw bersabda: "Tulislah Bismi-
hallahumma, ini adalah pujanjian yang dibuat oleh Muhamrnad Rasul
Allah." Suhail menolak dan berkata: "Demi Allnh, seandainya hami
mengakui bahwa mghau adahh Rnsa I Allah, niscaya hanti tidah merahanmu

192) 'Urwah pernah dituntut membayar diat kemudian ia dibantu oleh Abu Bakar mem-
bayarnya." 193; Sebelum masuk Islam Mughirah bin syu'lah pernah membunuh 13 orang kemudian
denda tefiusan atas hesemua nyawa itu dibayar oleh 'Urwah.
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untuk datang he Baitullah dan mernrangt hamu, fenpi 1tlis lah'Mulnmmad
binAbdullaft, " Kemudian Rasulullah saw bersabda: "DemiAllah aku
adalah Rasul Allah sekalipun halian mendustakan aku!...Tulis hh Muhammad
binAbdullah.'

Di dalam riwavat Muslim disebutkan: Nabi saw memerintah-
kan Ali agar menghapuskahnya, lalu Ali berkata: "Demi Alhh aku.
tidah mau menghapusnya." Kemudian Rasulullah saw bersabda:
"Thnjuhhantan Eepidaki *ono tempatnya." Lalu Ali menunjukkannya
dan Rasulullah saw pun menghapusnya sendiri. Selanjutnya Nabi
saw bersabda kepadanya: "Kalian (orang-orang musyrik) harus
membiarkan hami melahsanahan Thawaf di Baitullah." Suhail berkata:
"Demi Allah, supaya orang-orang tidah mengatahan bahwa hami menda-
pathan tehanan dari halian, ahan tetapi enghau boleh thazt:af pada tahun
depan dan haum muslimin tidah boleh membawa smjata hecuali pedang
di dalnm sanmgnya." Kemudian Ali menulisnya. Selanjutnya Suhail
berkata: "Jika ada seorang dari hami yang datang kepada mghau untuk
masuh Islam maha hendaklah enghau kernbalihan pafu. harni."

Jawab kaum Muslimin serempak: "Subhanallah, bagairnana
munghin seorang yang telah beriman ahan dihembalihan pada kaum
Musyrihin?" Mereka menoleh kepada Rasulullah saw seraya
bertanya : "Apahah kita akan menu lis butir ini wahai Rasulullah? " J awab
Nabi saw: 'Ta. Sesungguhnya siapa saja diantara hita yang pergi hEada
mereha maha semoga Allah menjauhhannya dan barang siapa diantara
mereka datang hepada kita maha Allah akan membuihan jalan keluar
baginYa."te+)

Perjanjian perdamaian dengan syarat-syarat tersebut-menurut
riwayat Ibnu Ishaq dan Ibnu Sa'ad dan al-Hakim- berlaku selama
sepuluh tahun. Selama itu tidak boleh dilanggar dan dikhianati.
Siapa yang ingin bersekutu dengan Quraisy, mereka bebas mela-
kukannya. Maka suku Khuza'ah segera mengumumkan persekutu-
annya dengan Rasulullah saw sementara Banu Bakar memilih
bersekutu dengan suku Quraisy.

Setelah penulisan perjanjian ini selesai, dimintalah beberapa
orang saksi dari kroqr Muslimin danbeberapa orang saksi dari kaum
Musyrikin. , "\.-.'-.

Di dalam asn-Snanihbln-disebutkan bahwa Umar bin Khathab
berkata:"lGmudian ahu iktang hepada Nabi saas, lalu aku befianya:
Buhanhah Enghau Nabi Allah?" Beliau menjawab:'Ya, benar", jawab
Nabi saw."Bzhnnhah orang-orang kita yang tubunuh ahan masuh surga
dan orang- orang mereha yang tetbunuh akan masuk nraka? ",tany aka'Ya,
benar!, jawab Nabi saw. "Lalu, mengapa hita menyenjui agama kita
direndahhnn?", tanyaku."Sesungguhnya ahu adalah Rasul Allah, aku tidah
ahan menyalahi perintah-Nya dan Dia Pasti ahan mernbelahu", jawab

194) Yang terdapat di antara dua tanda kurung adalah riwayat Muslim, sedangkan selebihnya
adalah riwayat Bukhari beserta beberapa tambahan dari Muslim.
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Nabi saw.,,Buhankah Enghau telah menjaniihan bahwa kita ahan dgtang.

keBaituttahuntuh;;i":k;;h";'lniiif ",ianvaku''Ya'ben7r,""?t??i'"p"A"'i'ii" *rngoniiii;;;" eigpau akan dntang h,e sana tahun'ini?"'

i{;";" ili"bi-;;';'ti;aii;;,5i*u6k.t. "Enghau pasti akan datang dnn
"thawaf di Baitullah", tegas Nabi saw'

Namun Umar *iia"t dbpatbersabar hingga mendatar.rgi Abu

n:nrini*u***r"iil;*l#-ilixux5*ry;,I;:!fr*1
Khattab, ,"run"gg"n""yidi" "diih 

RasutAtlah, dia tidnE akan mmyalahi

oqintah Rabbnya d";il;;w ;d"i ip,on *"*uiqrhgnpta." Tidak lama

fi *i,dil ;fi,;i;h ;;; ;t:i';il kepada Rasulullah-saw' Iralu Nabi

saw segera ,rr"-.r!!it U- *{ g";'membacakan surat al-Fath itu
[;"a;t". tce*"dial" Abu Bakar ra bertanva: "Wahai Rasulullnh,

apaknh;tu ne*enan[ii'iil7f1n1z; Jawab Na6i saw: 'Ya"' Barulah

hati Umar merasa tenang.res)

Nabi saw k"mJi""r, datang kepada pa-ra sahabatnya dan

U"rruUaa, 'Bergeraiiini se ne,t;nfrn tVnaf i'*1",!!tyn' hmwilian

bqafiurlahl.,, Rasuiuli;h;;; mengulangi perintah ini samPai ti9,1

l"li, t"t"pi tak seorang Pun diantara mereka yang DangKlr

;;y;bii'yu. fcJ*"diin'beliau. masuk ke dalam kemahnya dan

iii"iii!i"ir"r.i; k"j;-;l." il k;p;a; istri beliau, ummu_Salamah.

Sebagai tu'gguput, 
- U;;" Sltam.a1r berkata:'Wahai Rasalulhh'

aoahnh mphau i"*; ;Pt;; i*"nt melaksanahan puinnh iu? Kehtarlah

;f";;;;;;;;'i7;;;;"rfr iihonpundmgansatahseorangdarimueka'';;#;lr;;f;i' t*r,"i qiifi iiao ieia;rt, rn ti pangsi yah tuhnng athur anda

danbuanhurhh.'
Rasulullahsawkemudiankelua'tidakberbicara'dengag|eo:

,""s ;;;JG;a; 6 
";6-,'u1, 

;b 
" 

g aimana yan g dis arankan oleh istri
belilu.

Ketika kaum Muslimin melihat Rasulullah saw- bebuat sebagai-

,."u"u vu"Jai.;;;k;;f;-[ u;rr]u Salamah, mereka segera berge-

rak beramui-ru*ui'il."y;b;iih ternaknya masing-masing dan

;;iil;;""r."iu"t!""iian.oemiki?ltib,"Plu,T-"I'-Eitukarena
il;i;?il;[t"#;il;;; lain ieolah-olah iedang saling bunuh'---- 

Seielah n"i"i"fiaftsqw dan kaum Muslimin-sampaidi Madinah,

a.turr-g-dhb.U.;;p;;;JtaMu'minatberhijrahmemtawaag.nla
mereka. Oi arrtarllet"^f" t"ia"pat Ummu Kultsum binti 'Uqbah'

Kemudian Allah menurunkan firman-Nya:
" H ai orang- orang yang b eimn!, "4"?tlq Y",ryi!! 

bf:an datang

berhiirah eroiiiiit;i",- iaha hendaklah kalian qi!.iryan mereka.

;ii;i't"';;i"'i*stiinii'heimarnnmereka,_makaEilahntiantelah';;;;1;-i'"; #i; ;-;, i/i n o itu. b e nar- b en ar t e ta h b eriman'

iiiiZil"n *oin" n"tt"n kembatihan hepada t*ryi To:y,0:#,'ioTn tutap sebagai) orang-orang kaftr. Para wantta ttu tzdah hatat

195) Bukhari dan Muslim.
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"' bagi ororrg-orang kafir itu, dan orang- orang hnftr itu pun tidak hatat
bagi para wanita Muslimat itu." (al-Mumtahanah:10)
Kemudian Rasulullah saw tidak mau mengembalikan wanita-

wanita Muslimat itu kepada orang-orang kafir.le5)r
i

196) Shahih Buhhmi
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Bai'atur Ridwan

SeBetUm penulisan pe{anjiq4 perdam-aian, Rasulullah saw
telah-ming-utG Utsman ri lie Makkah untuk membahas masalah
yang ada. Sesampainya disana Ustman bin Affan ra ditahan selama
6;#.6;;iti" 6t"t i,rang-orang Quraisy. Dalam-pada itu sampai-
lah berita kepada Nabi sal; bahwa utsman bin Affan ra telah dibu-
nuh. Maka Nabi saw menyatakan tekad:"I(ami tidah aknn tinggal-diarn,

hinpsa hami bqhasilmenum1as haum Quraisy." IGmudian Rasulullah
sarilmengajak berbai'at. Maka terjadilah Bai'ah Ndhwaz di bawah
sebuah pohon di tempat tersebut.

Dalam pembai'atan ini Nabi saw mengarybi! langan para
sahabatnya situ demi satu. Mereka berbai'at kepada Nabi saw untuk
tidak lari meninggalkan medan Perang. Sementara itu Rasulullah
saw menepukkan-tangannya yang satu. ke tangan yang lain seraya
berkata:'iPembai' atan ini untuk (Jtsman."

Setelah pembai'atan tersebut, barulah datang berita-kepada
Rasulullah saW bahwa kabar terbunuhnya Utsman itu tidak benar.

BEBERAPA 'IBRAT!=

Hikmah dari Perdanaiaq{$i
Sebelum masuk kep'ada rincian tentang pelajaran-pelajaran

vang harus diambil dari p?rdamaian Hudaibiyali ini, terlebih dahulu
i.atrii paparkan secara iingkat beberapa hikmah dari perdamaian
Hudaibiyah ini. sesungguhnya perdamaian ini merupakan salah satu
bentuk iadbir ltahi teY1|avasi Ilahi) untuk menampbkkan tindakan
kenabian dan pengaruhriya. Kesuksesan perdamaian ini merupakan
rahasia y"ttg 6..k-uit erai dengan Perlqi? ghaib yang tersimpan di
dalam pengitahuan Allah semata-. Oleh karena itu -sebagaimana
Anda lihat?alam riwayat di atas-- kaum Muslimin merasa heran
dan teroeraniat melihit peristiwa tersebut karena mereka lebih
banyak inengindalkan peinikiran dan pertimbangan mereka. Dari
siniiah maki kami menganggap masalah perdamaian ini, dengan
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segala muqaddimah, isi dan hasil-hasilnya, termasuk dasar-dasar
ya"ng penting dalam'meluruskan aqidah islamiah dan mengukuh-
kannya.

Ferbma, kita bahas terlebih dahulu beberapa hikmah Ilahiah
yang terkandung dalam perdamaian yang agung ini. Kemudian kita
"kaji-hukum-hukum syari'at yang dikandung oleh berbagai kasus
perdamaian ini.

Di antara hikmah yang nzrmpak secara jelas, bahwa perdamaian
Hudaibiyah ini merupaka-n " muqa44i*uli' bagi- penaklukan kota
Makkah. Perdamaian ini -seperti dikatakan oleh Ibqql Qoyyitr:-
merupakan pintu dan kunci b-agi penaklukan kota Makkah. Sudah
menjidi "kebiasaan" Allah, apabiiq menghendaki terjadinyq sualq
perkira besar senantiasa memperlihatkan beberapa "muqaddimah"
nya terlebih dahulu sebagai isyarat kepadanya.

Meskipun kaum Muslimin pada saat itu tidak memahami i9y-a.at
tersebut, kirena masalah ini termasuk masa depanyangghaibbagi
mereka. Bagaimana mungkin mereka {apat memathami hrrb-ungan
antara kenfataan yang riereka lihat deirga! masalah ghaib yang
belum pernah merbka bayangkan sama sekali?

Tetapi tidak lama kemudian kaum Muslimin merasakan u-rgensi
perdamaian ini dan sejumlah kebaikan yang terkandung di dalam-
nya. Dengan perdamaian ini, setiap orang merasa-am-an dari gang:
eiran ora;g-oiang lain. Kaum Mus-limin dapat lebih leluasa bergaulguan orang-orang laln. l\atrm luusrrmln qaPal reol[r.leruaua_ uer gaur
dengan oring-oring kafir guna menyampaika! da'watr Isllm dan
meriperdenfarkan-ay at- ai at al - Qui' alt 

-kep 
ad-a mereka. Bahkan

oranj-orang yang tadihya rienyembunyikan -l<eislamannnya,_dengan
perdimaiai 

-ini -merelia berani memunculkanny-a. Ibnu t{jsyam
meriwayatkan dari Ibnu Ishaq dari az-1u\ri, ia berkatg: "Belum
pernah ierjadi sebelumnya dalam sejarah,Islam penaklukan (fu1u()

vane lebihb"r.. dari peidamaian Hirdaibiyah. Stbelumnya, selalg
iicapai melalui peperangan, tetapi perjanjian H-udalbiyqh ini telah
berh-asil menghindarkan peperangan dan memberikan keamanan
kepada manisia sehingga-mereka bisa melakukan dialog dan
perundingan. Selaina.masa perdamaian ini, tak seorangpun yang
berakal sJhatyang diajakhicira tentang Islam kecuali segera masuk
Islam. Selami dua tahun'tetsebut orang-orang yang masuk Islam
ilb""yrk;"mlah orang-oi"ttg Islam sebJlum pEristiwa tesebut atau
lebih banyak.

Oleh sebab itu al-Qur'an menyebut peristiwa ini dengan istilah
Fath (kemenangan). Firman Allah:

"Sesungguhnya Allah akan mernbuktikan hepadq fay!-\la
tentanglQebenaran mimpinya dengan sebenarnla.lygit") bahwa
sesun{guhnya kamu paiti akan mbmasu Masjidil -Hayam, -inPta
AllaiAaln'h keadaai aman, dengan mencukur rambut kepala dan
menggtntingnya, sedangkan kama tidnk mcr(Na nhut. Maha Allah
meffetahui dpa yang-tiada hamu ketahui dan Dia memberihnn
sebilurn itu kemenangan yang dehnt." (al-Fath:27)
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Di antara hikmah lainnya bahwa Allah dengan perdamaian
tersebut ingin menampakkan perbedaan yang sangat jelas antara
wahyu kenibian dan rekayasl pemikiran manusia, antara bim-
bineln Qaufis\ Nabi yane diutui dan tindakan seorang pemikir
ienilus, anar; ilham Iiahilang datang dari luar alam sebab-akibat
dan memperturutkan isyardrt sebab-akibat. Allah-ingin memgpang-
kannubuiwar Nabi-Nya, Muhammad saw, di hadapan penglihatan
setiap orang yang cerdas dan b,erpikiran mendalam. Barangkali-ini
meru:pakanli:bagiandaripenafsiranfi rmarr$17\:_"p-anstpyaAllah
*t n long*u Wan pn longan yang kunt " (al-Fath: 3 ). -Yakni 

pgrtolorlgsl
yu.tg r.ttiik rarairya sehingga ikan menyentakkan akal-akal yang lalai
dan pikiran yang tertutuP.

Oleh sebab itulah Nabi saw memberikan semua persyaratan
yang diminta kaum Musyrikin. Nabi saw menyetujui beberapa
"pe.[ara yang menurut para sahabat kurang mengunt]rngfan. Anda
^tahu 

tenlunya bagaimana Umar ra merasa cemas dan bersempit
dada menanggapi masalah tersebut, sampai di kernudian l-rari Umar
ra berkata teiLirg dirinya - sebagaimani diriwayatkan Ahmad dan
lainnya:

'-t-=\€(#a;3rU!;iV',5*--V$rjjj{:t6:F
'#'f-Y-4't&a{'d'r*<

"Aku terus berpuasa, shalat, bersedekah dan membebaskan bu-
dak (sebagai kifarat) dari apa yang pernah aku lakuka4, karenl
takui akai ucapankir yang pernaF iku ucapkan pada hari itu."

Anda pun tahu bagaiman rasa sedih campurenggan melanda
para sahal5at ketika diperintahkan oleh Rasulullah saw agar
Lercukur rambut dan meiryembelih binatang q-urtan untuk kembali
ke Madinah, kendatipun Rasulullah saw mengulangi perintah tersebut
sampai tiga kali. Seb-abnya ialah para sahabat ra waktu itu mengamati
dan menganalisa tindakan-tindakan Nabi saw dalam kapasitasnya
sebagai manusia biasa. Karena itu mereka tidak dapat melihat dan
memahaminya kectrqli sebatas apa yang dapa! difahami oleh akal
mereka sebalai manuSia'hiasa dan didasarkan kep4da pengalaman-
pengalaman empirik. Q'edangkan Nabi saw dalam mengambil
tindikan-tindakahnya bdrpijak di atas pijakan kenabian. Pelaksa-
naan perintah llahi semata-mitalah yang rirdlandasi tindakan-tindakan
Nabi saw tersebut.

Hal ini nampak secara jelas dari jawaban Nabi saw kepada Umar
ra ketika mendafangi Nabi saw untuk menanyakan atau meragukanabi saw untuk menanyakan atau t

isaw menjawab kepada Umar ra:

's*-;!re-*;it3'l.E't
tindakan tersebut. Nabi saw

-&as1fi -1;;iir*5; j;t'.:fr 4J}

" Se ntngguhnya aku adalah Rasul Allah. Aku tidah menyalahi-Nya
dan Dia pasti membe lahu. "
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Juga nampak secara jelas dari wasiat Nabi saw kepada Ustman
ra ketilia ditrtusnya ke Makkah untuk berunding dengan Quraisy
membahas maksud kedatangan Nabi saw. Nabi saw memerintahkan
Utsman agar mendatangi orang-orang Mu'min di Mekkah, lelaki
dan wanita, guna menyampaikan kabar kemenangan kepada mereka
dan bahwa Allah memenangkan agama-Nya di Mekkah sehingga
tidak perlu lagi menyembunyikan keimanan.

Tidak heran jika kaum Muslimin tercengang menanggapi sikap
Rasulullah saw yang di luar jangkauan pemahaman dqn ukuran
manusia biasa pada waktu itu. Tetapi ketercengangan dan kekagetan
itu segera sirna setelah Rasulullah iaw membacakan kepada mereka
surat al-Fath yang diturunkan kepada Beliau setelah pembicaraan
mengenai perdamaian itu usai. Setelah itu barulah para sahabat
menyadari bahwa kesediaan mereka menerima syarat-syarat
perdamaian tersebut merupakan'mnta air' ke.ttenangu.tbagi mereka,
dan kehinaan serLa kekalahan bagi kaum Musyrikin, kendatiprin secara
sepintas perdamaian itu memberikan kemenangan kepada kaum
Musyrikin. Akhirnya dari balik semua itu terbukti kemenangan yang
sangat gemilang berada di tangan Rasul Nya dan kaum Mu'minin,
tanpa campur tangan usulan pikiran dan akal manusia.

Adakah bukti kenabian Muhammad saw yang lebih nyata dari
hal ini?

Pada mulanya kaum Muslimin merasa keberatan menyetujui
Nabi saw dalam menerima syarat yang diajukan oleh Suhail bin
Amer:

"Jika ada seorang dari Quraisy datang kepada Muhammad
tanpa seizin walinya maka dia (Muhammad) harus mengemba-
likdn kepada meieka dan barang siapa diantara pengikut
Muhamrirad datang kepada Quraiiy maka dia tidak akan di-
kembalikan."
Mereka semakin oielasa keberatan ketika Abu Jandal (anak

Suhail bin Amer) datang rnelarikan diri dari kaum Musyrikin dalam
keadaan terborgol rantai besi, kemudian bapaknya berdiri menang-
kapnya seraya berkata: "Wahai Muhammad, permas-alahan sudah hita
sepakati sebe[um anakini datang." Nabi saw menjawab: "Engkaubenar"
Airhirnya Nabi saw menyerahkan Abu Jandal kepada Quraisy,
kendatipun Abu Jandal berteriak-teriak dengan suara keras: "Wahai
haum Muslimin!Apahah ahu diserahhan hembali hepa(a kaumMusyrihin
yang ahan meroigrong agamaku?" Kemudian Nabi saw bersabda
kepada Abu Jandal:

k',i: ir{.'e, 73:'nr.'#&iG"Gj, FAz;3: 4; +=f,-'iQ q; "bt\t e,\ 6
.'o6e t iI "J =Ge 

"*;,,9_6i # -*ugrv"fr"€; yr*-v47*V
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-gj {t6o*r+Nf AF +r7sa \5-?}b) ,J'&-v',s
'ijzs\y:5;i8y€r7sqlEj+,GA|$t'rffi

-7*i933€V;n;-.,G
'Wahsi Abu Jendat, tienabarlah dan bercqah diritah (kepada Allah) !
Sesungguhnya AIIah pasti memberikan jalan keluar hepada hnnnt
dan orang-orang yang tertindas. Kita telah membuat perjanjian
dengan mereka dan kita tidah boleh rnengkh'ianati meieha."
Para sahabat memandang masalah ini dengan hati sedih.........
Tetapi apakah yang terjadi setelah itu? Sesampainya di Madinah,

datanglah kepada Nabi saw salah seorang dari Quraisy bernama
Abu Bashir, menyatakan diri masuk Islam. Kemudian Quraisy meng-
utus dua orang utusannya untuk meminta pemulangan Abu Bashir.
Sesuai perjanjian yang baru saja ditandatangani maka Rasulullah
saw harus menyerahkan Abu Bashir kcpada kedua utusan Quraisy
tersebut. Lalu kedua utusan itu membawanya pulang. Tetapi ketika
sampai di Dzil Hulaifah, Abu Bashir berhasil merebut pedang salah
seorang utusan yang membawanya tersebut dan membunuhnya,
sedangkan temannya lari menyelamatkan diri. Kemudian Abu
Bashir kembali menemui Rasulullah saw seraya berkata: 'Wahai
Nabi Allah, runguh demi Allnh, Allah telah metnenuhi apa yang prnah
enghau j anjihan. Enghau hemba likan ahu hepada mueka kmrudian Allah
mmyelamathnn ahu dari mqehn." Lalu ia pergi ke Saiful Bahr (daerah
pantai) yang kemudian disusul oleh Abu Jandal. Akhirnya ternpat
ini menjadi tempat penampungan kaum Muslimindari penduduk
Makkah. Semua orang Quraisy yang telah menyatakan diri masuk
Islam pergi menyusul Abu Bashir dan kawan-kawannya ke tempat
ini. Setiap kali mendengar ada kafilah Quraisy mernbawa perda-
gangan ke negeri Syam, mereka selalu mencegataya dan mengambil
harta benda mereka. Akhirnya, kaum Quraisy mengirim utusan
kepada Rasulullah saw dan mereka rneminta agar Rasulullah saw
menerima dan m,enarik mereka ke Madinah. Lalu mereka pun
datang ke Madinah.A?..

Ketika penaklukan-Makkah, Abu Jandal inilah yang meminta-
kan jaminan keamanan\untuk bapaknya. Ia hidup hingga menda-
pa&an syahid di pertempuran Yamamah.trrl

Demikianlah para sahabat Nabi saw sadar dan bangkit dari
kesedihan mereka dengan keimananyang semakin mantap terhadap
hikmah Ilahiah dan kenabian Muhammad saw. Diriwayatkan di
dalam sebuah riwayat yang shahih bahwa Sahal bin Sa'id berkata

197) Dari kelengkapan haditsBukhari tersebut
l9E) Lihat: al-Ishabala 4124.
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Dada Derane Shiffin'. "Wahai rnanusia, tuduhlah pendapat halian.
's"tunggulrnyi mghnu telah menyahsihan ahu pada peristiwa Abu Jandnl.
Sekirffiya ino UEo menolah sipnp Rasatullah-saut iiscaya aku tolnh."

Diantara hikmah lainnya,bahwa Allah hanyalah ingin menjadi-
kan penaklukan kota Makkah dengan cara damai danpenuh rahmat,
bukin penaklukkan yang menimbulkan tragedi .dan.pepera-ngan'penaklirkan yang nienlidikan umat manusia berduyun-duyun
memeluk againa Allah d-an menerima taubat orang-orang.YQng per-
nah mensaiiaya serta mengusir Nabi-Nya. Karena itu sebelum-nya
ettit, r".fry"leiggarakan peidahuluan irii: agqigV menyadari akan
aiii"v" din biiama-sama para sahabat Nabi- saw mengamlil
pelaiiran dari perdamaian ini, sehingga pemikiran mereka telah
ittutittg dan siap untuk menerima kebenaran yang mutlak.

HUKUM.HUKUM YANG BERKAITAN DENGAN MASALAH INI
Itulah beberapa hikmah Ilahiah yang berkaitan dengan

perdamaian Hudaibiyah, adapun hukum-huku{n dan pelaja-ran-

ielajaran yang berkaitan dengannya sungguh banyak sekali,
diantaranya:

1. Menrinta Bantuan kepada Non-Muslim bukan dalam keadaan
Perang

TeEh kami tegaskan bahwa Nabi saw pernah mengutus-Basyar
bin Sofuan sebagii "intel" untuk mencari berita teltarlg 9"T4ty.girnur"bin Sofvin waktu itu adalah seorang Musyrik dari kabilah
Khriza'ah. Hal-ini menegaskan apa yang pernah kami sebutkan
i".duti"l" bahwa masalaTr meminta baniuan kepada non-Muslim
ihrfiAt""e kepada kondisi dan situasi orang yang dimintai ban-
tuannia. Ji1[ daak dapat dipercayai maka tidak boleh meminta
bantuinnva. Apa vans 

-pernah 
dilakukan Nabi saw ialah meminta

bantuan ion-tvtuslim ftikan dalam keadaan perang, seperti pengi-
riman intel ke barisan musuh untuk meminjam senjata dari mereka
dan lain sebagainya. Nampaknya meminta bantuan non-Muslim
dalam masalafi-mdsalah peidamaian juga dibolehkan, di antaranya
dalam tugas-tugas pertenquran dan peperangan.

2. Tabi'at Syura dalam Islaur
Telah kita ketahui bahwa semua tindakan Rasulullah saf

menuniukkan disyari'atkannya syura dan keharusan seorang
oemimiin untuk b-erpegang t"-g"h kepada prinsip ini- PerbuTtan;;il;il;;"k Ubnt.e"ttg t""e"h kepada prinsip ini. PerbuTtan
irlabi saw di sini menuniukkan tabi'at syura dan tujuan disyari'4tkan-irlabi saw disini menuniukkan tabi'atsyura dantujuan dtsyari'qf,X
nya syura. Syrra adalah syari'at Islam tetapi tidak bersif.t *F,gt.ru. sr.r.u. Svura adalah syari'at Islamtetapi tidak bersifat mghgikat

$impinan). 
tce-r Sebab, lujq.an :yu? ialah untuk mendapatkanF$"goi

iiu".iu"gun kaum nnuitimiir dan mencari kemailaha/an yang

lrr) M""*"t Jr-hur Ulama'. syura bersifat mengikat pimpinan (lih',t.fiteruiu Jana:aul
Muslimin, bab Syura, pent)
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mungkin hanya diketahui oleh sebagian orang, atau untuk memPer-
olehlerelaan liwa mereka. Apabila seorang penguasa Muslim
merasa rnantap dengan pendapat mereka atas dasar dalil-dalil dan
hukum-hukum syari'at maka ia boleh mengambilnya. Tetapi jika
kurang mantap maka ia boleh mengambil pendapat lainnya, dengan
syarat, tidak bolehbertentangan dengan nastr yang terdapat di dalam
al-Qur'an, as-sunnah danijnn' kaum Muslimin.

Dalam perdamaian Hudaibiyah ini Nabi saw meminta pan-
dangan paralahabatnya kemudian Abu Bakar pun mengemukakan
pattdanlannya sebagaimana telah Anda ketahulri. Ia ber[ata kepada
Nabi saw: "Sesungguhnya engkau wahai Rasul Allah, heluar hendah
melahsanakan tnauti| di ka'bah, buanghatlah saja! Siapa yang mengha-
lnngi kita ahan kita puangi."

Pada mulanya Rasulullah saw menyetujui pendapatAbu Bakar
ini, kemudian bersama-sama para sahabatnya menuju ke Mekkah
sampai onta beliau mogok pertanda tidak boleh terus. Lalu Nabi
saw meninggalkan pendapat yang telah dikemukpkan Abu Bakar
ra seraya mengumumkan:

i*f +W!W-t:58!{:*g'*e#V"Sg;g'c,Jf,zi[s$,,r+WaW_E#fr :_\9+rfijtr'5'jes46,
-\;E;I'r?$.t'ia'rrl /!,d tn#fti

"Demi Allah, jika mereha meminta hepadahu suatu langhah
(persyaratan) yang ahan mmghormati Tatnh Haram, pasti akan
aku habulhan."
Sejak itulah pandangan yang dikemukakan Abu Bakar ra

ditinggalkan dan beralih kepada masalah perdamaian dan menye-
tujui persyaratan-persyaratan kaum Musyrikin tanpa meminta
pandangan siapa pun dalam hal ini, bahkan tanpa memperdulikan
berbagai keberatan yang dilontarkan oleh sebagian sahabat sebagai-
mana Anda lihat.

Ini berarti bahwa masalah syura harus tunduk kepada hukum
wahyu yang adalah sekarang berupa al-Qur'an, as-Sunnah danljma'
para Imam. Ia jugqmenunjukkan bahwa syura itu disyari'atlcan
hanya untuk mendapa'tkgg. pandangan bukan untuk voting suara.

3. Tabarmk dengan Bekas.Pakai Nabi saw
Telah kami katakan bahwa 'Urwah bin Mas'ud memandangi

para sahabat Nabi saw dengan kedua matanya seraya berkata : "Dewi
Allah, tidahlah Rasulullah saw meludah heatali ludahitu jatuh hetelapah
tangan seorang di antara mqeha lalu mengusaphnn he muha dan kulit
mqehn. Apabila dia (Nabi saw) memerintahkan sesuatu hcpado mueha,
mqeka bqehtt untuh melahtkanrrya. Ap.bila dia berurudlm', mercha bercbut
untuk mendapathan sisa air wudhu'nya. Apabila mereha berbicara di
hadapannya, mqekn befticara dmgan menunduhhan hepala dan meren-
dahknn starra demi menghormatinya. "
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Itu adalah gambaran hidup dari 'Urwah bin Mas'ud tentang
sejauh mana cinta para sahabat kepada Rasulullah saw. Ia mengan-
dung sejumlah pelajaran penting yang harus diperhatikan oleh setiap
Muslim.

krtama ia menunjukkan bahwa tidak mungkinberiman kepada
Rasulullah saw tanpa mencintainya. Cinta kepadanya bukan sekedar
dalam pikiran tetapi cinta yang memberikan kesan mendalam di dalam
hati sehingga membentuk kepribadiannya seperti yang digambarkan
oleh Urwah bin Mas'ud tentang para sahabat Rasulullah saw.

Kedua, menunjukkan bahwa tabamrk dengan benda-benda bekas
pakai Nabi saw adalah perkara yang disyari'atkan. Di dalam beberapa
hadits slahih disebutkan bahwa para sahabat pernah tabanaft dengan
rambut, keringat, sisa air wudhu' dan ludah Nabi saw.

4. Hukum Berdiri kepada Orang yang Duduk
Tielah anda ketahui bahwa Mughirah bin Syu'bah mengawal

Rasulullah saw dengan membawa pedang. Setiap kali'Urwah bin
Mas'ud ingin memegang jenggot Rasulullah saw ia menepisnya
dengan gagang pedangnya seraya berkata: 'Jauhkantanganmu dai
jenggot Rasulullah saw sebelum kutampar muhnmu. "

Dalam pembahasan tentang perang Banu Quraizhah telah kami
sebutkan bahwa berdiri kepada orang yang duduk adalah dilarang,
karena hal itu termasuk berfilrkn?him (penghormatanlyang dipok-
telrkan oleh onmg-orang asing dan diingkari Islam. Ia termasuk tanatststd
(cara penghormatan) yang dilarang oleh Nabi saw:

"Barang siapa ingin dihonrzati arang dengan berdiri maka hendarh-
Iah ia mempersiaphan tempet dudu.hnya di neraha.'
Adakah terjadi kontradiksi dalam masalah ini?
Jawabannya bahwa larangan secara urnum itu dikecualikan

dalam kondisi khusus seperti tersebut di atas. Yakni dalam kondisi
kedatangan utusan para musuh kepada seorang Imam atau khalifah,
tidak dilarang bila seorang pengawal atau seorang prajurit berdiri
di sisinya guna menampal<kanizzah Islamiah, kemuliaansang Imam
dan melindunginya dari segala kejahatanyang mungkin akan dilan-
carkan kepadanya secaraqiba-tiba.2m) Adapun dalam kondisi biasa
maka hal itu dilarang kaiena bertentangan dengan konsekuensi
tauhid dan aqidah Islamilh.

Hal ini sama dengan masalah cara jalan Abu Dujanah dalam
perang Uhud yang telah kami jelaskan. Dalam pembahasan tersebut
telah kami tegaskan bahwa semua bentuk kesombongan dan keang-
kuhan dalam cara berjalan terlarang secara syari'at, tetapi khusus
dalam kondisi peperangan hal itu dipertolehkar5 sebagaimana pene-
gasan Nabi saw tentang cara berjalan Abu Dujanah: "Itu adalah cara
bujalan yang dinurhaiAllah keanli di ternpat ini.'

?nO) Lihat:, Zadtl Ma'aL lbnu Qayyim, ?l14.
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5. Disyari'atkan Perianiian Damai antara Kaum Muslimin dan
Musuh Mereka
Para Ulama dan Imam menjadikan perdamaian Hudaibiyah

ini sebagai dalil baei bolehnya mengadakan perjanjian damai antzra
kaum Muslimin dan musuh mereka selama waktu tertentu, baik
dengan ada ganti rugi yang diambil oleh kaum Muslimin ataupun
tida[. Sebab,-clalam pErdam-aian Hudaibiyah ini kaum MWlimin tidak
mendapatkan ganti'rugi. Jikatanpa ganti rugi sajadibotehkan maka
apalagidengan-adanya ganti rugi yang diperoleh oleh kaum.Muslimin.

Tetapi iika perdamaian itu mengharuskan kaum Muslimin
membaydr liarta'maka menurut jumhir tidak dibolehkan, karena
hal itu merendahkan martabatkaum muslimin di hadapan musuh;
di samping karenatidak adanya dalil al-Qur'an dan as-sunnahy-ang
memb6lehkannya. Para Ulama'berkata: Kecuali jika dalam keadaan
sangat darurat dan tidak ada jalan lain, seperti dikhwatirkan kaum
ivtuilimin akan binasa atau iituh menjadi tawanan, sebagaimana
seorang yang ditawan boleh-menebus dirinya dengan harta.

6. Imam Syafi'i, Ahmad dan sejuml_ah Imam_ yang lainnya
berpendapat bihwa perJanjian damai harus dibatasi jangka
walitunya, dan tidak boleh lebih dari sepuluh tahun; karena selama
masa l0 tahun itulah Nabi saw mengadakan perjanjian damai dengan
Quraisy pada tahun Hudaibiyah.

7. Syarat dalam mengadakan periaqiia4 damai ada yang sah
dan ada pula yang bathil. Syarat yang sah ialah setiap-syaryt ylne
tidak bertentangan dengan nash al-Qw'an atau Sunnah Nabi-Nya.
Misalnva mensvaratkan agar pihak musuh membayar harta atau
mensyiratkan i<epada pihik frusuh agar mengembalikan orang-
orang Muslimyang datang kepada mereka atau menjaminkeaman-
annya. Para imam menyepakati keabsahan syarat yang terakhir ini,
kecuali Imam Syafi'i yahg mempersyaratkan untuk itu- adanya
keluarganya yang melindunginya di antara kaum Kafir. Sebab, me-
nurut Imam Syaf i, Nabi saw menyetujui persyaratan Quraisy itu
dengan catatan tersebut.2or)

Syarat yang bathil ialah setiap persyaratan yang bertentan-gan
dengan hulium syafi 'at- yang ada, misalnya mem_persya-ratka-n
pengembalian wanita-warii-ta muslimat atau mahar-maharnya kepada
inerika (musuh), atau lnemberikan sebagian senjata atau harta
kaum Muslimin kepada mereka. Hal ini didasarkan kepada sikap
Nabi saw yang tidal< mau mengembalikan wanita-wanita Muslimat
yang lari membawa agamanya. Bahkan al-Qur'an secara tegas mela-
rang hal tersebut.

Barangkali ada yang ingin bertanya: Apakah dengan demikian
tidak berarti bahwa l{asulullah saw mengingkari janjinya sendiri?

201) Mengenai masalah perdamaian ini dapat dibaca lebih rinci di !4amMuglmil Mnhtaj,4l
?ffi,a|-Muglm{Ibnu QudamCh,9f2$,al-Hidayah,Afi3 danBidayatulMxitahi4ll3T4.
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Sebab Nabi saw telah menyepakati untuk mengembah\a-n setiap
Muslim yang datang dari Miklah? Jawaba,nnyabahwa dalam per-
ianiian i"rsib,tt tidik disebutkan secara eksplisit termasuk kaum
"*"ititu, bahkan ada kemungkinan hanyaberlakuuntuk kaum lelaki
."i* nl". unda pun tahu bihwa tindai<an-tindakan Nabi saw tidak
mLmihki kekuabn hukum syar'i kecuali setelah "dilegalisir" oleh
al-Qur'an dengan mendiamkannya atau mempertegasnya. Ternyata
dalam masalaf, ini al-Qur'an telah mengakui semua butir perjanjian
damai, kecuali yang berkaitan denga! peng-embalian wanita
(Muslimat) ke ne-gerilcafir -ini pun seindainyahal tersebut dima-
sukkan dalam butir-butir kesepakatan dan persyaratannya.

8. Hukum Ihshar (Membatalkan) Penunaian Haii dan Umrah
Amalan Rasulullah berupa tahallul, menyembelih qurban dan

bercukur, setelah menyelesailian urusan perjanjian damai, menun-
iukkan bahwa orans yangmuhshar (membatalkan haji karena suatu
iralangan) dibotehfan tdnailut dengan men-yembelih kambing.di
tempa-t pembatalannya dan mencukur rambut kemudian berniat
tahallul baik dari haji ataupun umrah.

Amalan Rasulullah saw tersebut juga menunjukkan bahwa or-
ang yang bertahaltul tidak diwajibkan iengqadlgr-haiiatau umrah
upl6it" irerupakan haji atau umrah sunnah. Sebab Nabi saw tidak
pLrnah memerintahkair salah seorang sahabatnya unhrk mengqadla
ietelah itu. IGtika Rasulullah saw melakukan,umrah pada tahun
berikutnya, tidak semua orang yang keluar pada tahun Hudaibiyah
ini ikut uhrah bersama Nabi saw sebagaimana akan dijelaskan pada
pembahasan mendatang, insya Allah.r

\o..'.
'i\''

\
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KamUDHN pada akhir Muharram tahun ke tujuh HiFiRasulullah
r"* UEgEii[-it!""J" rtruibar. I(haibar adalah-sebuah kota besar

;;;" m!;iiit i uu"iut i;;;;s d; ladang, terletak sekitar 100 mil
ieUJtatr utara Madinah ke arah Syam.-- - 

oi dalam peperangaq i$ $asulullah saw bgrlngkat bersama

1a00 tentarat;;i"tj"lin ka$ d3n rygnylssans \dl'Ibnu Hisvam

U" i[ut" i S 
"iJtu-ti"r"t"'p "i 

a i Icraib ar N abi Jiw b=erlata kep a$a. para

;;h;fi 
"ti;n"*itiif"l,J",["-"dianbermunajatkepadaAllah:

aStt€FAsirW*tiL.ii,:i{EtW'erSVAi$5
wlb43F"HYiF:"rn'*,WgAs';:E

.rlirr-.(#*t1-W:ZF"--vu*i**'fi
'Ya, Allah Pengtasa langtt lan segala heteduhannya' Pen'guas!

n"i"l dengan i]["i" irnyZ, Penguaia semun syet-an.dengan segala.

bewesatannno-,'aoi piiiii" 
"7rgi" 

dengan se-galn tiapainya: kami.

heinohon hboada-4'Iu,-ya Allah, setnuo hebalthan yaryg acln at
';:;;;;;;;i"i,:'iiiriiyongbaif-dnry.Penshaninva,ln-sgsata
hebaikan vons odo"dida'litinva ltumi 6erl{n4ry"5 h".pqd!-Au' yo
' 
r{i, ;, d";i-n"'uiinoiy"ng d;!ang. 4a!-t 

p ernukiman ini, dai p eng -

i"iAi" dan dai apa ym| ada didnlannya""

Selesai bermunajat, Rasulullah saw memerintahkan: " Maiulah

Bismillah........ "-- Bi;r."ya Nabi saw tidak akan mulai memerangi suatu kaum

,u*p"i;;dt" pugiJ"tu"g. jiku b"liu' menden_gar s.u.aTa adzan di
iJ*JJi* tj"fiu'"iiauti.dimemerangi kaum itu. Jika tidak terdengar

;;;i';;;;;' *"[. udtiu" "tu" 
*e-ttvtrattg kaum. itu.' Kemudian

il,.,i"li"hi"* U".g"rak maju. Ketilia parl petani Khaiba6, yang

ffi;il;;;i k; lua?*- t.d;i g me reka se ravi memb awa cangkul

Sirah Nabawiyahl fualisis llmiah Minhajiah 319



dan keranjang, menyaksikan kedatangan- Nabi saw mereka lari
terbirit-biirit sJiaya b6rbriak: "Muharnmad danng besena tmtaranya!. "
Menyaksikan haiini kemudian Nabi saw bersabda:

4gzl5;f *vsuSSstsV3+6{.*;E'3i4YK
-c.ii:3i,

'Allah Maha Besar! Hancarlah lQtaibar! Bila harni t'iba di halaman
suatu haum, maha pagi harinya orang-or^ang yang telah diberi
peringatan ahan mengalami nasib bu.t'uh."^'l

Ibnu Sa'ad berkata: Kemudian Rasulullah saw menyampaikan
nasehat kepada para sahabat dan membagikan beberapa panji kepada
rnereka. eltri.nya pertempuran berkecamuk antara Rasulullah saw
dun penduauk ktriiuar yit g bertahan di benteng-benteng mereka.
Benfeng demi benteng 

-berf,asil 
ditaklukkan oleh kaum Muslimin

kecuali"dua benteng: b6nteng al-Wathih danbenteng S-u[alim. Rasu-

lullah saw mengepirng kedul benteng ini selama sepuluh malam.
Imam Ahmad, Nasa'i, Ibnu Hibban dan al-Hakim meriwayatkan

dari hadits Buraidah bin Khasib, ia berkata: Pada waktu perang
XtruiU"f, Abu Bakar memegang panji tetapi tidak berhasil menakluk-
kannva ialu ia kembali. IGesolianharinya panji itu diambil Umar
i", t"l"pi iapun tidak berhasil menaklulikairnnya. Kemudian Nabi
saw bersabda:

.t!fr,tilU.xKJ;.d;rg*54s3llf"e,gs-65ici
"Besoh oapi oanii De\erangaan ahnn husqahhan hepafu seseorAng

nor* mi lo"lui pc drc fawainva lah Allah ahnn menakfu hknt (peftam-
"purpon ini) . Seorang yang inencintai Allah dan Rawl-Nya'"
Sepanjang malam banyalc para sahabat -yang 

meraba-raba
siapakah gd.atigan yang akan disErahi panji itu? Keesokan harinya
*ei.ka bErdatingan kJpada Nabi saw. Semuanya mengharapkan
diserahkannya paln3i itu kepada dirinya. IG-mudlag Rasulullahsaw

iia"ie" *pit matar." Ri'su$lah saw mimerint3\kp...'"a nggil dia-'
S"t"titt eti dibawa ke'hadbla.n Rasulullah saw lalu beliau pun metq;
J"ni[a"u mata Ali 

"erayi 
berdo'a. Saat itu pula kedrla mata Ali

i"*U"tt, kemudian Rasulirllah saw menyerahkan panji kepadany-a.
Ali bertanya:"Wahai Rasulullah, 

"pqk"| 
ahu hatus lll?ntrnngt mqeha

sampai *"i"no ioal sepqti hita (Muitim) ?'Jawab Nabi saw:

f?-19'-@tz''42
#- t{ 3 f,*i ii:g - FA; Gu:glzu

- -!.1( . { i - is (7-i { | r'r^ ti, {t/ 3-7-r.4ti.rt:u*ra$k{-vf^#AiiS
202) Bukhari dan Musltm.
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"Ikrjakanlah! Tetapi jangan tergesa-y9Y: Tilnggu sampa! enghnu

tna"A naUman mtie|a. i<eru.dian aiahbh merehn menefuk Islnm
ttuttu dan beritahukan merehn keuajiban a/a yang hants merehn

i"nin"" turhadap Allah. Demi Allah, iiha Allah.rr-t9-rybq't hidayah
i$iao t"*"rrg dori *o"ka melafui eigkau, itu.Ie.lih baik dnripadn
e;ghnu mempdroleh nihmat bentpa onta merah."

Kemudian Ali maju hingga berhasil menaklukkannya'2o3) Dan
ka.t--tvtnitimin pnn tir"trgaiibil semua harta yang ada di dalam
benteng-bentengltu sebagai barang pampasan

O*ekitar Gdua benteng yang belum bisa ditaklukkan itu, kaum
Muslimin terus melakukan peirgepungan. Setelah orang-orang yalg

"ar 
ai dalam benteng itu ineris-a tidak berdaya akhirnya mereka

meminta kepada Raiulullah saw agar mengeluarkan dan melin-
J*nfar."h'mereka, dan mereka re-la menyerahkan harta kgp-.d-a

n"ifit"itutt saw. Permintaan ini akhirnya disetujui oleh Rasulullah
tt*' 

o, samping itu mereka juga memin-ta kepadu n"",'l"lluh saw
untuk biii fetai menggarap tinah Khaibar, karena mereka lebih
iahu tentang fengeldi'aan^tanah garapan itu-, del'an imbalan
r.puron a"ri"trisit i"ne.tnyu. Permolonan inidikabulkan oleh Nabi
saw, tetapi dengari persyaratan yang dikemukan Nabi saw: "I{alau
p"n n*h"h meiguir hoiio, *oko halian haras bersedia hnmi usir"2wl

Ibnu Ishaq berkata: Setelah Rasulullah saw merasa aman dan
tenans. Zainabbinti al-Harits, istri Sallam bin Misykan, menghadi-
.h["tit.*bing bakar kepada beliau. Sebelumnya Zainab telah
6;;yt digin! bagian nianakah yang paling disu\gi Rasulullah
,"*Z $itutaiai keiadanya: Dagirig bllian paha. Kemudian dia
menaburkan racun ke seluruh -tamUing itu terutama di bagian
pahanya. Setelah dihidangkan maka Rasulullah saw pun_mencicipi
i"" -6"g"nyahnya tetapitidak sampai ditelan. Sedang Basyar bin
g";u' bi"n tria'rur yang ikut mencitipi bersama Rasulullah-s-aw,
Gt.tr -.t gunyah din rienelannya. Risulullah saw memuntahkan
kunyahan-itu ieraya berkata: "Iulgng ini membqinhuhan 4?"nP
Uoniu" ia menganduig.ro*n." Kemudian Nabi -saw meman_ggil wanita
itudaniame"ngakui-p-er&uatannya.Nabisawbertanya:-"1{enalnhnmu
lnkuhnn in?" la me'niawib:. 'Anda telah bqtindah tuhadap haumhu

sedemihian rupa. I<alait ahda seorang raja (ahan mati harenn raann) dan

aku mqasa tega, tenpi hahu bmar a.ntla seorang Nabi tentu anda ahan

dib,oitohu (otbt'funin bntang racun itu)." Perempua.n ity kemudian
dileoaskan oleh Rasulullah saw Akibat makan daging beracun itu,
Basyar bin Barra' meninggal dunia.2os)

ZOfl S"i"t a"ri "Besok aku akan menyerahkan panjiku..." adalah riwayat Bukhari dan Muslim.
204) Bukhari dan Muslim
20ii KilfiiJiiinayaira" otetr Ibnu Ishaq. Juga disepakati oleh Bukhari dan Muslim.
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Az-h)hn dan Sulaiman at-Taimi memastikan di dalam Maghazi-
nya bahwa wagita itu kemudian masuk Islam. Tetapi para ahli sejarah
berselisih pendapat apakah Nabi saw mengqishashnya atas kematian
Basyar atau tidak. Ibnu Sa'ad meriwayatkan dengan beberapa sanad
bahwa Nabi saw menyerahkannya kepada keluarga Basyar kemu-
dian mereka membunuhnya. Tetapi yangshahih adalah riwayatyang
diriwayatkan oleh Muslim bahwa Nabi saw bersabda kepadanya:
'Allah tidak akan mengizinkan hnmu untuk membunuhhu." Parasahabat
bertanya: 'Apahnh kita tidak membunuhnya wahai Rasulullah?'l Jawab
Nabi saw: 'Tidnk.

Rasulullah saw membagikan barang pampasan perang Khaibar
kepada kaum Muslimin. Bagi yang berjalan kaki mendapatkan satu
saham sedangkan bagi seekor kuda mendapat dua saham. Nafi' ra,
di dalam riwayat Bukhari, menafsirkan hal tersebut dengan: Jika
seorang membawa seekor kuda maka dia mendapatkan tiga saham,
jika tidak maka dia mendapatkan satu saham

Shafiyah binti Huyai bin Akhthab -pemimpinYahudi Khaibar-
termasuk di antarapara wanitaYahudi yang jatuhsebagai tawanan
di tangan salah seorang sahabat Nabi saw. Oleh Rasulullah saw
wanitaYahudi itu diminta dari sahabatnya, kemudian dimerdekakan
dan dinikahi oleh Beliau +etelah masuk.Islam- dan pembebasannya
itu dijadikan sebagai maharnya.2ffi)

KEDATANGAN IA'FAR BIN ABU THALIB DARI HABASYAH
Bertepatan dengan jatuhnya Khaibar ke tangan kaum Muslimin,

Ja'far bersama rombongannya dari Habasyah, 16 orang lelaki dan
seorang perempuan, juga sejumlah orang yang selama itu tinggal di
Yaman, datang menemui Rasulullah saw di I(haibar. Kepada mereka
Rasulullah saw memberikan bagian dari pampasan perang, setelah
meminta izin dari kaum Muslimin yang ikut berperang.

Ibnu Hisyam berkata: Ketika Ja'far bin Abu Thalib datang kepada
Rasulullah saw, ia disambut oleh Beliau dengan mencium diantara
kedua matanya dan merangkulnya kemudian berkata: 'Taktahulah
ahu mana yang lebih manggembirakan; jatuhnya Khaibaratauhnh danng-
nya Ja'qaiz"zo?l 

*'-.'\
Ketika hendak berangkat'ke Madinah, Rasulullah saw meng-

angkat seorang dari Anshai'Sawwad bin Ghazyah dari suku 'Adi,
sebagai wakilnya di Khaibar. Kemudian Sawwad membawa buah
korma yang paling baik (\anib) dan diberikannya kepada Rasulullah
saw. Rasulullah saw bertanya: "Apahah semua korma di Khaibarseperti
ini?" Ia menjawab: "Tidah, wahai Rasulullah. I{ami tuharhan dua atau
tiga gantang korma yang agah jeleh ffam') dengan satu gantang horna

206) Bukhari daN Muslim.
207) Berita kedatangan Ja'far bin Abu Thalib dan keikutsertaannya dalam mendapatkan

pampasan adalah dari riwayat Bukhari. Tetapi di dalam riwayat Bukhari tidak disebutkan rincian
tentang cara penyambutan Nabi saw terhadapJa'far.
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yang bagus izf. Nabi saw bersabda: 'langan hamu lakuhal (ara itu).
jua"ltahlorma yang agak iet"L jlX terlebih dahulu kemudinn dengan uang
"ltu 

u"t;tol, konin yhng bagus-"2oB)

BEBERAPA'IBRAH
Hal yang pertama kali yang hq1p kita perhatikan dari p.ePe-

ru"eu"-# i"l?ti p;;b ;a 
";n "itt"ti 

tab i' at p epeSlnEn i"i,99" tabi' at

peperangan-peperangan sebelumly? yang telah kita bahas'

Peoeransarr-p.i"ruttgan sebelumnya berlangsung -karena
f"kt ;-fi;;;;Ef;1f-i""s m"enuntut kaum Muslimin agar melakukan

DeDeranqan e.rn" -Efip"".t tt""t n eksistensi mereka dan membalas

I"i""Jrf;-i"r?"eanbiadabparamusuh.Sedangkanp€pe-rang?-"tjlj
p.pefingan yaig .t?luqi :,:Fllh f:.T:1*,1^llll 9,53ii1t "1T;;;i;;i";-.f;?i rf;daibivah, p,'nva kondis i vang be rbeda'
'P;;;;it;;it i"i i,.iu.a" i auh ie nb.t pep"."tt gan-pep-erangan sebe -

lurirnya.-Ia menunjukkqh !.ahw3 dp'y?h Islamiah telah memasuki
p"ri.it" Ui* p""ci perjanjian Hudaibiyah.r - perang i<haibir meiupakan perang qertama kali dimana
nur"l"it.-triu* r"bug;i piliak yang meililai dan melancarkan
serangan r""uru *"t d?duf k"pudu oiang-orang Yahudi yang tinggal
di Ktraibar.

Motivasi satu-satunva dari peperangan ini ialah berda'wah'
mengajak o."trg-o."trgVih"ai untu[ memeluk Islam. Mereka dipe-

;;;;? 1.,[;" fu?"eg"nannya menerima kebenaran' D an kebencian
;;.k;il; *"*["ru di iada meskipun telah lama diseru secara

;;;4fid" bertaeai argumentasi. IGrena itu, pada malaln Pertama
kedatanea-nnya ke 

-I(haibar, Nabi saw tinggal secara -dram-clram
;;;ai"t<eta-d;;i"h-;;reka. Setelah tiba waktu subuh dan tidak
;;e;;;;;i" 

"a""" 
iuma sekali -svi'ar Islam yang agung- Nabi

r"* r""uitu melancarkan serangan kepada mereka. Sebagaimana
ietatr t<Imi sebutkan bahwa Nabi saw tidak akan menyerang suatu

ffi; ;Glum menunggu waktu subuh; apabila terdengar suara

iai"di tempat itu mafii Nabi saw membatalkan_penyerangan dan

il;biFtid"k'terdengal su ara adzanmaka segera dilakukan serangan.

Pertanvaan Ali.ra'ft.ibada Rasulullah saw setelah diserahi panji,

,"*.kir *J*pedelas kelaira mereka diperangi: "Ayqhay aku hant s

mentqansi mqeka t"ip";.no"na mmjadi iEenln;ta (Uustlrn)2" Nabi.

,u* m.nj a* ab: " Kajihan tah ! Tenpi j angan.t{g2sa - gesa. Tunggu s ampt
ot7"h""ib" tti twlmrun merehn. I<"tnudiin ajaklah mqeha metneluh Islam

A;k d"" beritahuhan mqeha heu:ajiban apa yang harus mqekn lahuhan

tuhadapAllah."

ZOA) Oiti"t"y"tkan oleh Bukhari. Lihat: Fathul furi'71374'
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Para ulama' tetah 4enympulkan beberapa pelajaran dan hukum
dari peperangan Khaibar ini, diantaranya:

1. Boleh Menyerang Orang yang telah Memperoleh Da'wah Islam dan
Hakikatnya, tanpa Peringatan Terlebih Dahulu atau Da'wah taSt

Ini adalah madzhab Syaf i dan jumhur fuqoha'. Itulah yang
dilakukan oleh Nabi saw dalam serbuarinya terLaiap Khaibar. Surnl
painya da'wah Islam dan difahaminya Jslam secara benar merupa-
kan syarat yang disepakati oleh para ulama'.

2. Pembagian Ghanimah Berdasarkan Hadits yang Disebutkan di Sini
Yaitu p-embagian empat perlima kepada mereka yang berperang;

satu siham bagi yang be4itan kaki dan tiga saham bali ya"ng nienunfi-
gan_g kuda: satu saham untuk dirinya dan dua saham untuk kudanya.2tre)
Sedang sis a khumus (seperlimanya) dibagikan kepada rnereka yang
ditegaskan oleh ayat:

'I<etahuilnh sesungguhnya apa saja yang dapat kanu peroleh sebagai
rantpasan perang, mahn sesungguhnya squlima tmtuk Allah, Rasul,
herabat Rasul, anah-anah Yatim, oraig-orang mishin dan ibnu
sabil...." (al-Anfal: 41)

Saharn Rasulullah saw dari khumus ini dibagikan, sepeninggal
beliau, kepada kemaslahatan kaum Muslimin se6agaima'tt. pefrJ"-
pat Syafi'iah dan Hanafi ah. Ada juga yang berpendipat, diseiahkan
kepada khalifah pemanfaatan dan pendisfribusiannya. Kedua
pendapat ini hampir sama.

3. Boleh Memberikan Ghanimah kepada Orang yang tidak Ikut Ber-
perang tetapi Hadir ke Tempat Peperangan

Tentunya hal tersebut sesudah meminta izin kepada mereka
yang memiliki hak. Nabi saw telah memberikan ghanimah kepada
Ja'far dan ora4g-orang yang datang bersamanya]dengan izin dari
para sahabat, ketika mereka datang dari Habasyah danYaman.

Riwayat Bukhari mengenai masalah ini tidak menyebutkan tentang
syarat meminta izin kepada kaum Muslimin. Tetapi al-Baihaqi mel
nambahkan di dalam--riwayatbahwa Nabi saw sebelum membe-rikan
bagian kepada mereka (JaYar dkk), terlebih dahulu beliau membi-
carakannya dengan kaum*Ilislimin. Tiambahan riwayat shahihdapat
diterima. Tetapi riwayat Baihaqi ini menyebutkan p.rila bahwa Nibi
saw tidak memberikan bagian kepada Aban bin S;'id yang tadinya
diutus oleh Nabi saw_ meirirypii saiyaft (pasukan k6cil)"ke Nejd
lalu kembali ke Khaibar setelah berikhirnya peperangan. Abin
bin Sa'id berkata kepada Rasulullah s aw f 'kritah nini ztntu;-nastbltall "
Te-tapi Rasulullah saw tidak memberinya. Kedua hadits ini dapat
dikompromikan dengan penjelasan bahwi yang pertama mendapatkan

- ?lPl Abu_ Hanifah berpendapat bahwa orang yang menungang lendarran mendapattan dua
sahanl Satu saham untuL dirinya dan satu saham-untuk kendaraannya" Tbtapi pendepat iri terbantah
oleh cara Nabi sry membagi barang pampasan Khaibar.
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izin dari jama'ah untuk memberikannya sedangkan yang kedua tidak
mendapatkan izin.2to)

Barangkali anda ingin bertanya: Bagaimana nasib hukum
pembagian lhanimah ini di tengah perkembangan situasi peperangan

fu" t 
"fiijukianaan 

negara yang telah menggaji para tentara sesuai

pangkat-pangkat mereka?
Jawabnva. seperti telah anda ketahui bahwa harta-harta ghani-

*uh vu"e 'tidak bergerak" itu tidak boleh djb.agikan kepada para
i."iuiu ylng berperufig, *.tt.trut pendapat Malik dan Ab-u Hanifah,
k;;;;ii i it u-t".n 

"t 
lahi{an d an d h^a ruraf m e nuntllllYa 

: . 
S e dan gkan

i;;Gd;; ghanimah "yang ber-gerak" waji! dibagikan kepada
mereka sesu"ai caru yun-g te-lah digariskan-oleh Rasulullah saw
a""ju" tetap memperhatif,an perkeribangan sarana peperangan dan
cara-cara peperangan yang ada'

Tidakada halanean untuk membagikan bagian mereka dengan
memperhatikan prib.duun pangkat-kemiliteran mereka, yang

;;;;i;t ;gaia tidak boleh ttt.moiopoli harta ghanimah ini untuk
i<epentlngainya sendiri.

4. Disyariatkannya'Aqdul Musaqat
Yaitu seorang pemilik tanah menyerahkan pengel-o-la.1n

k.bunnva kepada 5.i.te lain dengan perjlnjian bagi hasil. Malik,-S;;F|A"" 
Ahmad 

''"'"n'gungeap 
sah akad ini berdasarkan kepada

"64"t""r 
Nabi sawterhiaap-i"i-ta"duk Khaibar. Tetapi Abu Hanifah

itdrk ;;;bol.hkutt.tya. a6u Hanifah menilai haditstersebut tidak
a"p.t aii"Jikan sebagli dalil yang membolehkannya, sebab Khaibar
Ji6ki;k'k"; J"ttg"n fe keras an se-hing g a-pa ra pen duduklv.a menj adi

ild;k bagi Nabisaw. Apa yang diam-bil-dan.apa yang ditinggul\uTt

"J.i"tt 
*Itiknya (Nabi .i*). tlap-i kedua rekan Abu Hanifah tidak

.."."a"o"t de"neannya. Keduanya bersama jumhur menilai sah akad

t ftlU"t.'s"lanjriunya para ulamatberbeda pendqp3!: apakah.keabsahan

"Ual"i 
berlaliubdgi semua jenis pohon aiaukahkhusus pohon korma

Ju" uiu"t"h anggia sebab semria pohon Khaibarwaktu itu adalah
[u.-u d." anggii; I3.lanyakan pari Fuqaha' berpendapat mencakup
semua jenis pohon, ''r "\

Telapi kebanyakag ulama' yang m€mbolehkan mus.aqat, di
antaranyi Syafi'iyih, -ilututtg yuzaia'q(; seorangPgmilik tanah
rn""v"iitrtu"tt tutr"httya untuk-digarap (ditanami) oleh orang lain
d".tgun sistem bagi hdsil. Jumhur Syafi'iyah menyatakan sistem ini
iia"[ iutr, karenaTerdapat di dalamjft ahih Muslimbahwa Nabi saw

"".nah 
melarang muzira'ah dan memerintahkan mu'ajarah (sistem

;;"hi: M;reka ("para ulama' Syafi'iyah) mengatakan, kecuali jika
,iq du|l murara'ah itumengikuti musaqat yakni diantara-pohon-pohon
it,l ;d; i;uh korong ya.r"g dir.pakafi oieh kedua belah pihak untuk
ditanami.

210) Lihat Fathul Bai,71340-349.
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B ila diperhatikan dalil-dalil yang ada nyatalah bahwa perjanj ian
musaqat danmuzara'ah adalah sih. Fara ulima mengatakin"b.li*a
q_danya larangan itu pada mglanya karena kebutuhin masyarakat.
Karena kaum Muhajirin tidak punya tanah, kemudian N-abi saw
memerintahkan kaum Anshar supaya membantu mereka. Dalam
rirlaya! Muslim dag Ja!! ra, ia beikata: "Orang-orang Anshar pada
waktu itu memiliki kelebihan tanah kemudian riereka-menye*aican-
nya dengan sep-ertiga dan seperempat dari hasil tanamannya sehingga
Nabisawbersabda:"furangsiapfunyatmnhhendafuyaiaienornmnlia
atau memberikannya ke"d" saudaranya, jika enggan maha hendaklni ia
menahannya." Kemudian setelah kondisi kaum Muslimin membaik
maka hilanglah kebutuhan itu, lalu mereka dibolehkan melakukan
muzara'ah dan mengembangkan harta kekayaannya secara leluasa.
Hal ini dikuatkan oleh praktekmuzam'ah danlru ajai-an (sistem upah)
yang berlangsung padi masa Nabi saw dan para firaUfah sesgdahhya.

5. Boleh Mencium dan Merangkul Orang yang Baru Datang

. N{"lggnai masalah-ini tidak ada perselisihan di kalangan para
ulama'. Hal ini menjadilebiasaan (pala sahabat) apabila ada sdseo-
rang yang baru datang dari perjalanan (safar) atau 3udah lama tidak
bertemu. Para ulama'dalam masalah ini berdalil dengan riwayat
bahwa Rasulullah saw mencium kening Ja'far bin Abu Thahb dan
Tgr?ng\ulnya-k9tik1 ia baru d?tqng dari-Habasyah. Riwayat tersebut
dikeluarkan oleh Abg Dawud dengan sanad yang shaiih. Bahkan
Turmudzi meriwayatkan dari Aisyah ra, ia beikata: "I{etiha Zaidbin
Haitsah datang he Madinah, Rasululhh saw ada diramahhu, kenudian
ia datang kepada beliau dan mengetuh pintu. Lalu Nabi saw berdiri
menyambutny,a seraya menaih pahaiannya kemudian muanghul dan
Tnenaumnya.

Tetapi secara seplntas ada pertentangan dengan sebuah hadits
yang diriwayatkan oleh Turmudzi dari Anas ra, ia berkata: "pqnah
seorang le lahi-bunnya, wahai Rasalulhh bolehhah seseorang yang bertemu
dengan saudaranya atau temannya hemudian tun&th menb& hormat
hepadanya?" Jawab Ngbi saw: " Tidof bo kh. " Orang itu bertanya lagi:
"Bolehhah menjabat taigerytya?" Nabi saw menja&ab: "Boleh'."

. Sebenarnya hadits iniiidak bertentangan dengan riwayat sebe-
fqmnya karena pertanyaarlorang ini tentang perteituan-pertemuan
biasa yang berulang-ulang antara seseoring dengan 

-tentannya,

sehingga dalam situasi seperti ini sambutan dengaimencium dan
merangkul itu tidak dibolehkan. sedangkan api yane dilakukan
oleh Nabi s.aw-kepada Ja'far dan-Zaid ada-iah karbndkeiluanya baru
datang dansafaryangjauh. Jadi harus dibedakan antara duai<ondisi
tersebut.

6. Haramnya Riba Kelebihan dalam Pertukaran Makanan (pokok)
Yaitu dua orang s-aling bertukar makanan dari jenis yang sama

dengan adanya kelebihan (timbangan). Perbuatan ini diliraig oleh
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Nabi saw dalam beberapa hadits shahih, diantaranya hadits yang
diriwayatkan oleh Musliin dari ubadah bin shamit ra, iaberkata:

l#i;+xv + n v5.,r (# & rjllfr 44
,-Jti#r;^Ft7'is,ti-tvi3I\Fr24i

"55'' V'4t\'" 5 ;*'*c.,Cl; iS+'*S E t UU
z.oA

"Aku pernnh mendengar Rasulultah saw melararg p"*b;i.li=* ;),
dengin ernas, perak-dengan perah, tattar dengan t?matr gandum
denlan gandim, tepun| dengqn lepung2- garam. dengan- g-qfgm,
kecilali iama timbangan dai jenisiya.- Barangsiapa melebihkan
atau meminta kelebidan maka ia telah makan riba."

Juga hadits riwayat Bukhari yang menyebutkan bahwa Nabi
."* -"l"u.ang pertukaian korma yahg baik dengan korma yang tidak
baik dengan timbangan yang sama.

Teniang hikmah diharamkannya cara -pertukaran ini dan
kenapa dinilai sebagai riba yang haram, telah dibahas secara panjang
lebar di dalam buku-buku fiqh.

Tetapi yang perlu kami ingatkan di sini ialah bahwa Nabi saw
meng""altkin o-ring yang ingin menuka-r korm-a yangbaik dengan
korria yang jelek aiau dengan jenis-makanan lainnyq y.ang sama,
kepadisarina atau cara laln yang dibolehkan dan tidak menga4-
duhg riba. yaitu hendaknya ia inenjual kormq ylng jelek itu terlebih
dahilu kemudian dengan uang itu ia membeli korma baik yang
diineinkannya. Tidak a-da salahiya ia "berwasilahkan" dengan iual
belinuntuk mendapatkan sesuatu yang tadinya diharamkan (dqqg?l
cara lain), kendatipun ia tidak m6maksudkannya sebagai jual beli,
karena Rasulullah 6aw telah membolehkannya. Sesuatu yang haram
ialah sesuatu yang dilarang oleh al-Qur'an secara tegas.

Hukum ylng dapat diambil dari sini ialah bahwa kita dibolehkan
"bertawasul""meigal'ihkan suatu hukum kepada hukum lain dengan
perantara yang disSqriatkan. Misalnya, seseorang yang punya piutang
boleh memberikah zakat hartanya kepada orang yang berhutang
kepadanya yang tidak mb)npu membayarnya kemudian ia meminta-
nya lagi sebagai pembalaran hutangnya.- 

Dalam peperangan ini terjadi dua peristiwa, keduanya disebutkan
oleh hadits ininn,ying meruirakan peristiwa luar bias-a yang dijadi-
kan oleh Allah sebagaidukungan kepada Muhammad saw.

Pertama, Nabi saw mengobati mata Ali ra dengan meludahin-
nya kemudian seketika itu juga kedua mata Ali ra sembuh.

Kedua, Allah memberikan wahyu kepadanya tentang kambing
beracun itu, pada saat beliau hendak memakannya. Karena.qajlha
Allah iualah Basyar bin Barra' menelan suaPannya sebelum
Rasuhillah saw meiyatakan bahwa kambing itu beracun. Itu sudah
menjadi qadha-Nya.-Barangkali hal itu semakin memperjelas makna

Sirah Nabawiyah: Analisis Ilmiah Minhajiah 327



perlindungan dan pemeliharaan Allah kepada Nabi-Nya: "DanAllah
memelihara karnu dari (tbu daya) manusia."

Telah kami sebuthan bahwa para perawi berselisih pendapat:
Apakah wanita Yahudi itu masuk Islam atau tidak? Tetapi riwayat
yang lebih kuat-seperti juga apa yang dipastikan olehaz-Zuhri dan
lainnya- menegaskan bahwa wanita itu kemudian masuk Islam.
Oleh sebab itu, Nabi saw tidak membunuhnya sebagaimana ditegas-
kan oleh riwayat Muslim.

Tidak boleh dikatakan bahwa hukum qishash mengharuskan
dibunuhnya wanita tersebut, sebab kaidah yang disepakati menegas-
l<an: "Islam menghaptshnn ap yang sebelumnya." Pembunuhan yang
harus di-qishash ialah pembunuhan yang terjadi setelah Islamnya si
pembunuh itu. Adapun sebelum keislamannya maka masalah itu
dikategorikan kepada m asalah hirabaft (peperangan). Seperti diketahui
bahwa hirabah akan berakhir dengan masuknya seseorang tersebut
ke dalam Islam.

Kemudian orang-orang Yahudi Khaibar itu diizinkan tinggal
di Khaibar sambil menggarap tanah Khaibar dengan sistem bagi
hasil (paron) sampai masa khilafah Umar ra. Karena mereka mem-
bunuh salah seoiang Anshar dan melukai kedua tangan Abdullah
bin Umar. Khalifah Umar mengumumkan keputusan pengusiran
mereka. Katanya:

,u*4;iy(WL',it'U*-,tr,JaV:S6vs,F,6g,rr--ot
'E'&'rS YKA; * V'*;f{,; iii' #,b V'& Sj

'Sktr:, j8,'a3(d1g=*'r',s&l{1,,la6-et3t|(t?&"t$

:$A!cX6*' 4b. :)e4-%v'4 s"<t s iLAi
"Sesungguhnya Rasulullah saw dahulu memperlakukan orang-
glang Yah.udi dengansyarat kita boleh mengusir me.reka jika
kita menshendaki hal itu. SesunsEuhnva mereka telah menve-
rang Abdullah bin{,lslar dan melikai ledua tangannya, se6a-
gaimana kalian dengai Sebelum itu mereka juga telah menye-
rang seorang Anshar..Ikmi tidak meragukan bahwa yang ber-
buat kejahatan itu adalah teman-teman mereka, sebab disana
tidak ada musuh selain mereka (Yahudi I(haibar). Karena itu,
baranssiapa di antara kalian mempunvai titipan harta di Khaibar
hendiknya segera dibereskan. Aku akan inengusir orang-or-
ang Yahudi itu."
Demikianlah, akhirnya mereka diust dari Jazirah Arabia. Ifulau

bukan karena kejahatan dan kesombongan mereka sendiri niscaya
mereka tidak akan diusir dari Jazirah Arabia. Tetapi bumi ini diwa-
riskan Allah kepada hamba-hamba-Nya yang shalih. Kemenangan
pada akhirnya berada di tangan orang-orang yang bertaqrva.r

328 Fiqhus Sirah: Dirasat Minhajiah'Ilmiyah



Surat kepada Para

Pemberangkatan SariYah ke
Berbagai Kabilah dan Pengiriman

lGltUDlN\ mulailah Rasulullah saw memberangkatkan trErypg
S"r,"o}ipisirkan kecil dari para sahabatnya) ke berbagai kabilah
4."5 nu"i t"rsebar di iazirah l\rabia, guna menunaikan tugas da'wah
(seruin)iepada lsla-m; jika mereka menolak maka mereka akan
diperangi.

Pemberangkatan beberapa sgriyah ini berlangsgng selama
tahun ke sembil-an Hijri dan;u-mlahnya mencapai sepuluh sariyah.

Pada periode ini pula Nabi saw nqulai mengirim teberapa
surat kepadi para raia-dan pemimpin dunia; mengajak mereka
untuk niemelik Islani dan m-eninggllkan agama-agama kebatilan
vans mereka anut. Ibnu Sa'd meri*ayatkan di dalam Thabagat-nya:
'sekEmbalinva dari Hudaibiyah pada bulan Dzulhijjah tahun ke-

enam Hiiri, hasulullah saw mengirim beberapa utusan kepada raja
dan meriulis beberapa surat; rnengajak mereka untuk menganut
Islam. Dikatakan kerjada Rasulullah saw; "sesungguhnya para raja
tidak mau membaci surat yang tidak distempel." -Maka sejak itu
Rasulullah saw membuat siempel (cincin) terbuat dari perak yang
bertuliskan tiga kata: -:i" 

."

"Mrihammad Rasul Allah"
Dengan cincin inilah Rasulullah saw menyetempel surat-

suratnya.
pada bulan Muharram tahun kesembilan Hijri, berangkatlah

dalam satu hari sebanyak enam utusan. - Masing-masing utusan
menguasai bahasa neg6ri dan kaum yang hendak didatanginyar 

-
lJtr.tr"tt yang pertama kali dikirim oleh Rasulullah saw adalah

Amer bin U-maiyitr adh-Ohamri. Ia dikirim rnenemui Najasyi.
Naiasvi menerimi surat Nabi saw kemudian meletakkannya di hada-
puttnyu dan ia turun dari tempat tidurnya lalu duduk di atas tanah
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dengan penuh tawadhu' dan akhirnya masuk Islam. Ketika itu ia
berkata: "Smndainya ahu bisa datang mmemuinya (Nabi saw) niscaya
ahu berangkat menemuinya. " 2r r)

Rasulullah saw juga mengutus Dahyah bin Khalifah al-Kalbi
kepada Heraclius, Raja Romawi. Surat Rasulullah saw ini
disampaikan oleh Dahyah kepada gubernur Bashra untuk
selanjutnya diteruskan kepada Heraclius. Surat itu berbunyi:

Ff,#rIi,W
I

iif'M irseav",Sfr$/,>,

g,\,'s4 &1 s'41 &vE *fu;,
q g-.#?y,,6,,f; ,p,:,f, pg,:"Ji ii t5+ A,i ii
'c,Lif rf- y652 US eftS d S, Fg sA,;S
f UXiuXzViSst$5+lQti,sz.y-5
L=4;4'r#"-<$\€{r'^}!}$i:it'$Iyt5'ldl
gat+r!;t3t,FS; L F, Fi gl', |v €5*. St q

.'qAigu
"Dari Muhamtnad RasalAllah hepada Heraelius raja Rotnawi.'
Keselnmatan atas orang yang hidup mengikuti hidayeh lllahi.
Amma ba'&t. Anda hnjah supaya mernefuk Islan. Pefuklah Islam,
anda tentu selamat dan Allah ahan melitnpahhan dua knli lipat
imbalan pa:hala kepada anda. Aknn tetapi jihn anda menolak, maha
anda memihul dosa para petani (rakyat). Dan "Wahai para ahli
kitab, mailah hita bersatu hata, antara kalian dan karni bahwa
hita tidak berseinbah sujud selain hepada Allah, dan bahwa kita
tidah menj a dihan- siapryun diantara hita sendiri tuhan-tuhan s ela'in
Allah. Apabila mereka beqa ling maha katahanlah hEada nwehn :
" sahsiianlah, bahwa hak; aaZUh orang- orang Mtilim.' zrzt

Selanjutnya Ibnu Sa'ad berkata di dalam Thabaqat-nya: Setelah
membaca surat tersebut, Heraclius berkata kepada para pembesar
dan stafny a: "Wahai bangsa Romawi, adahnh kalianmmghendahi keme-
rutngan, heluntsan, hehnggengan herajaan halian dan rnengihuti apa yang
dikatahan oleh Isalrutua Maryars?" Mereka menjawab: 'Apaituwahai
paduka raja?'Ia menjelaskan: "I{al'ian mengihuti Nabi dariArab ini."

2ll) Thabaqat lbnu Sa'd,223, secara singkat.
212) Bukhari Muslim.
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Mendengar ini bangkitlah kemarahan me-reka, bahkan mereka
menentaig hal ini seriya mengangkat salib. Melihat sikap ini, Heraclius
pun meraia putus uti -".rg[aripkan keislaman meieka dan takut
terhadap kesllamatan diri d-an keiajaannya. Kemudian b erkata:"Hal
itu kukatahan kepada halian hanyalah sehedar menguji sejauh mana
heteguhan halianierhadap agama halian. Se-sungguhnya aku telnh melihat
sihip halianyang sangat meiyenangkan." Al<hirrtya rnereka ber$embah
sujud kepadanya.

Rasulullah saw mengutus Abdullah bin Hudzafah as-Sahmi
kepada Kisra untuk menyampaikan surat dan mengajaknya masuk
Islam. Abdullah bin Hudzafah berkata : " Kemudian surat itu hus erahhan
hepadanya. Setelah dibacanya, sural itu dirobek-robehnya." Seteiah
m-endengar berita ini Rasulullah saw berdo'a: "5ernogaAllahmqobeh-
robek keiajaannya." Selanjutnya Kisra menulis _surat kepada Badzan,
gubernui di Yaman, yang isinya memerintahkan sgpaya Badzan
mengutus dua orang lelaki peikasa untuk menangkap Nabi saw.
Perintah ini dilaksanakan Badzan dengan mengutus dua orang lelaki
perkasa ke Madinah guna menyampaikan surat Badzan-kepada-Nabi
saw. Nabi saw menyambutnya ieraya tersenyum dan berkata:
"Kembalilah dulu hari ini, besoh saja halian menghadapku karma aha
ingin mengkhabarhan kepada kalian tentang sesuatu yang ahu inginkan."
KEesokan harinya kedua orang tersebut menghadap Nabi saw lalu
Nabi saw berkata kepada keduanya: "Sampaihan hEada gubetnur
halian bahwa Rabbku telah membunuh tuannya, Kisra, pada mahm ini.
Tbpatnya enam jam yang lalu."

Ibnu Sa'ad berkata: 'Yaitu pada malam Selasa, 10 Jumadil Ula
tahun kesembilan. "Allah menggerakkan Syirawaih, anak Kisra, untuk
membunuhnya." Akhirnya kedua orang itu kembali menemui Badzan
guna menyampaikan berita tersebut. Setelah mendengar berita ini
badzanb6rsama anak buahnya masuk Islam.2l3)

Harits bin Umair al-Azdi diutus kepada penguasa Romawi di
Bashra, Syurahbil bin Amer al-Ghassani, yang kemudian mengikat
al-Harits bin Umair dan membunuhnya. Para Ulama' sirah berkata:
Tidak ada utusanRasulullah saw yang dibunuh selain al-Harits bin

Selain itu Rasulullih saw juga mengutus beberapa utusanyang
lain kepada para pemimpin Arab di berbagai wilayah. Diantara

Umair.2la)
-: \.

213) Pengiriman surat kepada Kisra ini adalah riwayat Ibnu Sa'd di dalam Thabaqat-nya.
Bukhari juga menyebutkan secara singkat; diantaranya: Nabi saw setelah mengetahui suratnya
disobck-io6ek oleh' Kisra mendo'akan semoga kerajaannya dihancurkan sehancur-hancurnya. Syaith
l-asiruddinAlbani, di dalam komentarnya aias bulluFiqhus Siah karangan Muhammad al-Ghazali
menisbatkan kepada Ibnu Sa'd tambahah berikut: Nabi saw melihat kumis kedua lelaki (yangdiutus
oleh Badzan) itu teroilin dan oioi mereka tercukur bersih kemudian Nabi saw merasa muaL dan
bertanya: "ielaka kilian, siapiiah yang memerintahkan kalian berbuat seperti itu?" Kcduanya
menjawab: "Ttrhan kami yang memerinfuhkan kami!", yakni 4isra._Tbtapi tambahan ini tidak saya

temukan di dalam riwayat Ibnu Sa'd. Ia adalah dari riwayat lbnu Jurair. Barangkali beliau hanya
ingin menisbatkan saja.- Zl4) Diriwayatkan oleh al-Waqidy dari Umar bin al-Hakam. Ibnu Hajar berkata: disebutkan
pula oleh Ibnu Syahin darijalan Muhammad bin Yazid.
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mereka ada yang menolak tetapi sebagian besar menerimanya dan
masuk Islam.

Di tahun ini pula Rasulullah saw menerima banyak utusan yang
berdatangan dari berbagai daerah guna menyatakan keislaman
mereka. Diantara pemimpin Arab yang masuk Islam pada masa ini
ialah: Khalid bin Walid dan Amr bin Ash.

Ibnu Ishaq meriwayatkan dari Amr bin Ash, ia berkata: Aku
sengaja keluar rintuk menemui Rasulullah saw kemudian di tengah
perjalanan aku bertemu dengan Khalid bin Walid yang datang dari
Mekkah. Peristiwa ini terjadi sebelum penaklukan Mekkah. Kemu-
dian aku bertanya: "Hendak kemana wahai Abu Salman?" Ia menja-
wab: "Demi Allah, aku sedang pergi untuk masuk Islam, kapan lagi?"
Aku katakan kepadanya: "Aku datang juga untuk masuk Islam."
Akhirnya kami bbrangkat bersama-sama. Khalid maju menyatakan
diri masuk Islam kemudian aku mendekat dan berbai'at kepada
Nabi saw.

BEBERAPA'IBRAH

1. Rambu-rambu Periode Baru
Sejumlah sariyah yang diberangkatkan Rasulullah saw ke ber-

bagai kabilah dan sejumlah suratyang dihrim Rasulullah saw kepada
paia raja dan pimpinan dunia, merupakan bagian dari faktoryang
mernbedakan peribde da'wah ini dari periode sebelumnya.

Periode da'wah semenjak Hijrah sampai perdamaian Hudaibiyah,
sebagaimana telah kami katakan, adalah periode ddeosif disamping
melaksanakan tugas-tugas secara damai. Selama periode tersebut
Rasulullah saw tidak pernah memulai serirngan atau peperangan
terhadap kelompok manusia manapun. Juga Rasulullah saw selama
periode tersebut tidak pernah memberangkatkan sariyah kepada
suatu kabilah guna mengajak mereka kepada Islam, yangjika mereka
menolak maka akan diperangi karena penolakannya tersebut.

Setelah mengadakan perjanjian Hudaibiyah dengan kaum
Musyrikin dan kaurnMuslimin pun telah merasa aman dari segala
gangguan dan manuveror.?ng-orang Quraisy, maka leluasalah bagi
Nabi saw untuk memasuki periode baruyang harus ditempuhrya dalam
rangka menerapkan syariat Islam yang merupakan missi da'wah-
nya. Yaitu periode memerangi orang-orang yang telah mendapatkan
da'wah dan memahaminya tetapi tidak maumengimani dan tunduk
kepadanya karena kesombongan dan permusuhan.

Itu adalah periode dimana Nabi saw dengan lancar dan gemi-
lang menunaikan da'wah Rabbnya. Periode yang -dengan amal dan
perkataannya- menjadi hukum syar'i dengan kesepakatan kaum
Muslimin di setiap zaman sampai hari kiamat. Periode yang ingin
dihapuskan dan dilenyapkan d_ari pandangan kaum Muslimin oleh
para perancangghazantlfifui, dengan dalih bahwa semua hal yang
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berkaitan dengan jihad dalam syari'at-Islarn hanyalah.diiakukan
atas dasar pering 

-defensif 
dan niembalas serangan. Bahka!, kata

mereka, mdngingit PBB telah siap bertindak melakukan pembelaan
terhadap oraig-6rang yang tertin-das-maka tidak perlu lagi memper-
tahankan priniip peiang defensif sekalipun.

Bukan rahLsia lagi bahwa faktor yang mendofqng mereka
melakukan makar dan [ajian yang menyesatkan ini-ialah rasa takut
yang begitu besar di kalangan negara-negara asing -!qit Barat atau-

irntifiti.r.-- terhadap temUatinya semangat jifud.fi.sabilillah ke
ilalam iiwa kaum Muslimin dan terpautnya nilai ini secara kuat
dengan pangkal keimanan di dalam-hati. Jika sernangat jihad ini
banlkit Saaiitu tidak diragukan lagi peradaban Eropa pasti bkan
runtuh betapun perkasanya bangunan itu.

Sebenirnyi pemikiran orang Er-opa telah matalg unlu\
memeluk Islarnhanya demi mendengar da.wah-yang- bersih, apalagi
jika da'wah ini diseitai dengan pengorbanan dan jihad. -

2. Hikmah Disyari'atkannya Periode ini
Barangkali anda bertanya: Apa hikmah digiringnya seorang

Musyrik atafr atheis kepada Isiam? Bagaimana mungkin pemikiran
abad dua puluh akan iiapat memahami syari'at ini ?

Jawabannya, kami balik bertanya: Apa hikmah seseorang
dipaksa oleh suatu negara supaya tunduk mengikuti sistem dan
faisafahnya, padahal ia memiliki kebebasan dan- hak Persamaan
dengan oiangjain dari seluruh penduduk negeri tersebut baik penguasa
ataupun rakyat biasa?-Manusia 

diciptakan di atas muka bumi-ini hanyalah untuk
menegakkan negaia Allah dan menerapkan hukum-Nya. Itulah hik-
mah f,eberadaaihya dan makna yang dimaksud dari tuilafah yang
terdapat di dalam firman-Nya:

" Ingat lah ketiha Rabb -mu berfirman . hep ada-. para malaihat :

Se{ungguhnya Ahu hendah menjadikan hhalifah di muha bumi ' '.... ' "
(al-Baqarah: 30)

Falsafah negala,ini (negara Allah) didasarkan kepada hakekat
penshambaan kipadi Nla[ semata, sedangkan sisiemnya dida-
iark-an kepada suitu keyakinan bahwa kedaulatan hanyalah milik
Allah semita, karena Dii-lah semata yang menciptakanpetala langit
dan bumi.

Masuk akalkah jika sebuah negarayang dikendalikan olehpara
hamba yang berada di bawah kekuasaan Allah saja "p-unya hak"
memakia rJkyat untuk tunduk mengikuti sistem, prinsip dan hukum
yang mereka buat, sedangkan Allah sebagai Pencipta mereka semua
iidal punya hak memaksl mereka untuktunduk kepada kekuasaan-
Nya dan 

-melepaskan 
semua aqidah selain aqidah'Nya? ApabiJa

m-anusia adalah Khalifah Allah dalam mengaplikasikan perintah-
perintah dan hukum-hukum-Nya di muka bumi, maka sudah sewa-
j"rnyu pemaksaan agar tundulikepada kekuasaan dan hukum-Nya

Sirah Nabawiyah: Analisis Ilmiah Minhajiah 333



dilakukan melalui perantaraan manusia. Masuk ke dalam agama-
Nya dan berbai'at'kepada Allah untuk mengorbankan har6 dan
jiwa demi menegakkan hukum dan masyara[at Islam, merupakan
heu;ajiban manusia.

Setelah anda m-emahami hal ini, tidaklah penting jika pada
abad dua puluh ini ada pikiran-pikiran yang tidal[ berseiiil me-neri-
manya atau tidak dapat memahaminya. Karena secara alamiah
pikiran-pikiran semacam ini akan munctil selama di sana adaberaneka
Inaca_m manusia yang melancark an ghamntlftfui demi memadamkan
kesadaran Islami di dunia. Mereka tidak pernah menghargai kebe-
basan manqsia tetapi selalu memasungnya. Saya ingin-tahu-, adakah
tgrjamin kebebasan manusia di sisi orang-orang yang membohongi
diri dan rakyat mereka dengan meruiak gambaran Islam dan
menggambarkan lraum Muslimin sebagai manusia-manusia buas
yang hidup di pedalaman bersama onta dan binatang ternak. 'Dengan
cara ini mereka ingin mencegah manusia dari memahami hake-kat
Islam, mengimaninya dan merealisasikan sampai terwujud negara.

Tetapi harus diingat bahwa da'wah silmiah (da'wah secara
ri) denean /, ihmah, diskusi dan nasehat vans baik di setiao bidansdamai) denganhihmah, dan nasehat y,a1rg.baik di setiap bidang

dan tempai merupakan hal yang wajib dilakukan terlebiti dahuli
dalam waktu yang lama. Jika kaum Muslimin telah melaksanakan
kewajiban da'wah ini secara benar maka akan tumbuh suatu keya-
kinan bahwa Islam adalah agama fitrah dan manusia -siapapun
oranglya- akan merasakan agama ini sebagai sesuatu yang iiicari-
cari selama ini. Hanya orang-orang yang dengki saja yarig tiiiak mau
menerimanya.

_Harus diingat pula bahwa pemaksaan (ilzam) yang kami sebut-
Futr di atas hanyalah terhadap oiang-orang atheis, musyrik, penyem-
bah berhala dair mereka yang menfikuti jijaknya . f'e{aaaenL-Kitab
tidak akan dipaksa kecuili uituk tindulikepada sistdm masyarakat
Islam, sebab keimanan mereka kepada All;h dan interaksi inereka
dengan kaum Muslimin diharapkan akan dapat menyadarkan
kesalahan mereka seqta meluruslian aqidah meieka.

Berkenaan dengarisqtrat-surat yang aikirimkan Rasulullah saw
kepada para raja dan pem'iihpin dunia tersebut terdapat beberapa
hukum dan pelajaran penting.

Diantaranya:
Pertama: Bahwa da'wah yang dibawa Rasulullah saw adalah

da'wah kepada semua umat manusia, bukan kepada kaum tertentu.
Sedangkan Risalahnya adalah insaniah-syamilah, tidak memiliki
unsur rasial, nasionalis atau kelompok tertentu. Oleh sebab itu,
\abi s1w menyampaikan da'wahnya kepada semua pemimpin
dunia- Diriwayatkan dari Anas ra bahwa Nabi saw mengirim sulrat
kepada Kisra,- Kaisar Najasyi dan semua pemimpin,-mengajak
mereka untuk beriman kepada Allah.

- Kedua: Sikap Heraclius dan para pengikutriyayangmengaku
sebagai pengikut Isa menunjukkan betapa besarnyakesombongan

334 Fiqhus Sirah: Dirasat Minhajiah'Ilmiyah



i

t

kebanyakan para Ahli Kitab terhadap kebenaran (Islam).lVlerekalah
,rans r;ensu6ah asama meniadi tradisi dan bersifat rasialis. Mereka
iiau"n -"riundanf agama diri sudut benar atau batil let4pi mereka
memandangnya Jeblgai bagian d.ari tradisi dan simbol fanatisme
golongan mlrlka, tanpa r4ernperdulikan apakah benar atau bathil.

Pada mulanya sikap Heraclius nampak seolah-olih-serius ingin
objektif dan mentari kebelaran tetapi ternyata ia sekedar menguji
ra[<yatnya dan membangkitkan emosi-m-ereka supaya ia dapat
melikulian sesuatu yang ikan mengukuhkan kekuasaan dan kera-
jaannya dari peristiwa ini.

Ketiga: Trndakan Rasulullah saw ini menunjukkan dibolehkannya
memakalcincin. Cincin Rasulullah saw terbuatdari perak. Sebagai-
mana juga menunjukkan dibolehkannya mengukir nama di ltasnya.
Sebaglan ulama', berdasarkan ini menganggap sunnat (istihbab)
memikai cincin dari perak di jari kelingkingnya sebagaimana
dilakukan oleh Nabi saw.

Keempat Perbuatan Rasulullah saw tersebut juga menunjukkan
bahwa kaum Muslimin harus mempersiapkan segala sarana guna
melakukan da'wah Islamiyah ke seluruh penjuru dunia. Di antara
sarananya yang terpenting ialah menguasai bahasa setiap l.ey+
yang drieniny"l S.Bagainiana kita lih6t, dalam sehari Rasulullah
ialimemberingkatkai enam sahabat urltuk menemui para raja.
Masing-masing dari mereka menguasai bahasa negeri para raja
tersebut.

Kelima: Amalan Rasulullah saw tersebut menunjut&an, dengan
tetap memperhatikan urutan skala prioritag, lahwg kaum Muslimin
berliewajib-an melaksanakan tanggung jawab da'wah-sesarna mereka
dan memperbaiki diri mereka sendiri, sampai mereka dapat mene-
rapkan sistem Islam pada kehidupan mereka. Setelah itu tiba
suitny" untuk melakianakan kewajiban yang-kedua tersebut.
Sebenarnya Nabi saw mampu mengutus Para sahabatnya kepada
raja jauh iebelum waktu yang dipilihnya tersebut, tetapi hal ini akan
mLngganggu pelaksanaan liewajiban yang harus disempurnakan
sebelumnya. 

-Perlu disadari bahwa perbaikan inte-rlal kaum
Musl=imin itu sendiri mqrupakan bagianiresar dari da'wah kepada or-
ang lain untuk memelu\'Islhm. Sebab, manusia sejqk-dahulu sampai
r.fur.tg terus mencaicontoh ideal dalam masalah perilaku dan
akhlak intuk diikutinya. Seandainya kaum Muslimin sekarang
berbangga dengan keiilaman merek-a dan prinsip-P{rnsip dan hu-
kumnyi niscaya anda akan melihat cahaya petunjuk itu bersinar
terang di seantero pedalaman Afrika dan Eropa.

Pengiriman surat-surat ini, sebagaimana disep-ak-ati para
ulama' sirah, adalah pada tahun ketujuh Hijri yakni sebelum Fctft
Mahhah. Tetapi Imam Bukhari di dalam Shahih-nya menyebutkan
pengiriman i-ni dilakukan setelah perang Tabuk, pada tahun ke-9 .

Ibnu Hajarberkata: Kedua riwayat ini dapat dikompromikan
dengan penjelasan bahwa Nabi saw pernah menulis surat kepada
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Kaisar dua kali, bahkan surat Nabi saw yang kedua kepada Kaisar
ini telah disebutkan secara t€gas oleh Imam Ahmad di dalam M**tad-
nya. Demikian pula kepada Najasy. Pertama kepada Najasyi yang
kemudian masuk Islam dan yang kedua kepada Najasyi yang
me ng gantika nny a ( h$r) .

UMRAH QADHA'
Kemudian'pada bulan Dzul Qai'dah tahun ke-7 Hijri Nabi saw

berangkat menuju Mekkah guna m€rurnaikan umrah qadhg. Bulan
Dzul Qai'dah adalah bulan dilarangnya Rasulullah saw masuk Mek&ah
oleh kaum Musyrikin pada tahun sebelumnya. Ibnu Sa'ad_menye-
butkan di dalam Thnbaqat-nya bahwa orang-orangyang melaksana-
kan umrah pada bulan dan tahun ini bersarna Rasulullah saw
sebanyak 2000 orang. Mereka terdin dartAhlwt Hudaibiyah dan orang-
orang yang bergabung kepada mereka. Seluruh Ahlul Hudaibiyah
tidak"aha y'ang t6rtingdal k;.nuli yang mat:dan syahrd di Kh:aib a;.ztsr

Ibnu Ishaq berkata: Kauni Qurarsy menyebarkan berita bohong;
bahwa Nabi sa* dan para sahabatnya sedang menghadapi kesrkaran,
kesulitan dan kepayahan. tra berkata: Saat itu kaum Musyrikin
Quraisy berbaris iii pintu Darun-Nadwah, ingin melihat Rasulullah
saw dan para sahabatnya. Setibanya di Mekkah, Rasulullah saw
Iangsung masuk ke dalam Masjid al-Haram, kernr,rdian duduk m€ng-
hamparkan burdahnya dan sarnbil mengangkat tangan kanannya
lalu beliau berucap:

'semoga Allbh melinryahkan rahmat-Nya k"Pda orang yang hari
ini dapat menyaksikan hehuatan yang dqlqng dai h-adlirat-Nya."
Kemudian beliau mencium Haiar Aswad; lalu berialan cepat ber-berjalan cepat ber-Kemudian beliau mencium Hajai Aswad;
sama para sahabatnya fi reng(
berlari kecil tiga keliling dan

ngelilingi Ka'bah. Dalarn thawaf ini beliau
lan selebihnya'berjalan biasa. Ibnu Abbas

berkata: Oran-g-orang nrengira bahwi hal itu bukan sunnah urnum.
Rasulullah savimehFukan [al itu sekedar untuk membantah desas-
desus yang disebarkan oleh orang-orang,Quraisy tersebut. ft?pi
pada haii Wada' Rasulullah saw juga melakukannya sehingga hal
itu menjadi sunnah.46)

Dalam kesempatan-ii\${abi sawjuga mglangsungkan pernikahan
dengan Maimunahbinti F{ariis. Dikatakan bahwa Nabi saw melang-
sunlkan pernikahannya dalam t'eadaan ihram (akadnikahnya saja).
Tetapi riwayat lain mengatakan setelah tahallul. Orang yang meni-
kah[annya 

-adalah 
Abbas-bin Abdul Muthalib, suami Ummul Fadhal,

saudaranya Maimunah.2l?) r

2l5lTtuaa lbnu Sa'4 9167.
Ztfi Sriar ib"u Hiryam, Z3?0. Sulturi daa Mustim iugr meriuqtrttsn bebtrtpr *Fsjqt

vansherngirgra' " zta liur UlnttttAtsu,?1[+8
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Setelah tiga hari Rasulullah sawtinggal di Mekkah (waktuyang

disepakati dai-am perjanjian Hudaibiyah), -orang-orang M"iJtl\
ffift G|ua. Hi .i r"i"yl b"rk"t": IGtakan kepada temanmu (N-a!,i

,"*) ig.i segera meninggalkan Mekkah karbna waktunya telah
ilbir. Ekhirnla Nuui tu"ii"luar meninggalkan Mekkah'2rt)

Rasulullih saw menvelenggaraka n walimah (pesta) -pernikahan
a""e"" M"i;;""tt ai t"ttfuh pifrahnan menuju Madinah, di sebuah

;ff ;G;t;;tS.rif t 
a"T."i ihtt'i-. Kemudian pada bulan Dzul Hiiiah

beringkat ke Madinah.

BEBERAPA'IBRAH
umrah ini dianggap sebagai penunaian janj.i Allah kepada

nasul"ilah saw dan iird sahabltnya bahwa mereka akan masuk

M;kk;h dan thawaf di fa'bah. Telah Anda ketahui b-agaimana Umar
;;;;;[ b;ttu"vu kepada Rasulullah saw pada waktu perdamaian
'ff"auiUiyutt, nflaoilnon enghau pemaf rynianiihan bahwa',hita akan

thawaf di l{a'bah?' Nabi saw menjawab :'Ya, tetapi aP!.kah atut fnenya-

takan"bahan mgkau akan mehhsanakannya,tahun ini?," Umar meng-

"t "i' 
;'itaon.; Nabi saw menegaskan: "sesunggpthnya kamu akan

danng ke sana dan thawaf di l{abah.' 
-

ini adalah penunaiin janji Rasulullah saw tersebut. Di samping

Allah juga menlingatkan liepida para hamba-Nya akan penunaian
janji ini di dalam firman-NYa:

.,U"t{?tFll';,r,Zft:i}i;iiU:UUliGo\rrittl';,Jrw;iil;rJ/;i5rrr:A145;^rtlt

218) Diriwayatkan oleh Bukhari' 5/85.
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+1.,/tci#6)6Vsgj.u;pitL'lEXAiso$;*IAi;

,,sewngultnya Altah pasti membuktikan hcpada Rnsul-fla tentang

hebenaTan fiimoinvd dengan sebenatnya (yaitu) bahwa se$!!g-

Srrnii i hnmu pL,sti anan Tnema suhi $ d sji iEI -Ha1am,. 
insya Allah

fi"6k he adaanqrnan, dcngan menankur rambut hepala dan meng -

grritlng"ya, s e danay$mu ilaan nler.a s a tafuit. M aha Allah fnenge -

Tiiiifiti i""S ti&i''iamu ketahui dan Dia rnemberihan sebelurn

itu h,eieningdn yan| dehnt." (al-Fath: 27)

Selain itu, umrah ini mengandgng arti pgng\ondisian dan
p.t d.tt"t,r; b;gi %menangan 6esar" (;l-fathil-hnbir).yang datang.ser.uda]iil;. p.rf,attdangan b-erupa sejumlah besar dari kaum Muha-

Iil; d"; h;rttuiv."g riengelilingi Rasululla[ saw.dengan .pen'h'.;;;;;i e;i"t" tfi"*it sa'i ian seluruh upacari pelaksanaan ibadah

ffi;;f y;G aitut ti["it oleh kaum tvtus]rikin ini punva pengaruh
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yang sangat mendalam terhadap jiwa mereka. Mereka telah dicekam
i.ri tuk".rt terhadap kaum Muslimin setelah dikejutkan oleh
kenvataan yang sama sekali bertentangan dengan gambaran yang
selama ini irereka percayai tentang kaum llttrglimin. Digambarkan
bahwa kaum Muslimin dalam kea-daan lemah dan pemalas akibat
penyakit panas dan jeleknya cuaca Yastrib. Imam Muslim
meriwavati<an dari tbnu abbas bahwa kaum Musliminberlari kecil
di sekitir Ka'bah danMas'a (tempatsa'i), sebagian merekaberkata
kepada sebagian yang lain: 'ln"ng!: rnreha yang halian sayg!1t lolo
akibat penyakit paias?!... Mereha tebih gagah dai ini dnn itu!.'

Tak pelak lagi bahwa umrah ini --de!g-an sedemikian- rupa
pelaksaniannya-- memiliki pengaruh besar dalam jiwa kaum Musy-
iikin dun menjadi "persiapan" untuk "Fat-hu Makkah',(Penaklukan
Mekkah) secaia darirai sebagaimana akan anda saksikan.

Pelajaran lain yang dapat kita ambil dari umrah ini diantaranya:
Pertama: Ketika thawaf disunnahkan menamPakkan-lengan

dan berlari-lari kecil pada tiga putaran yang pertama, karena meng-
ikuti Rasulullah saw. Hal ini-disunnahkan bagi thawaf yang dilanjut-
kan dengan sa'i. Demikian pula disunnahkan berlariJari kecil
antara dia tanda di Mas'a (teftpat sa'i antara Shafa dan Marwah)
tetapi tidak disunnahkan bagi wanita.

Kedua: Sebagian fuqaha' membolehkan akad nikah dalam
keadaan ihram haji atau iliram umrah, berdasarkan 4wayqt yang
menyebutkanbahwa Nabi saw melaksanakan akad nikahnya dengan
Maimunah dalam keadaan ihram.

Tetapi jumhur fuqaha' tidak membolehkan seorangyang sedang
ihram untrit melang-sungkan akad nikah untuk dirinya sendiri
maupun untuk oran! lairi. Hanafiah berpe-nd?p"! bahwa seorang
vanE sedans ihram tldak boleh mewakili akad nikah untuk orang
iairiyang tilak dalam keadaan ihram.-Demikianlah, 

Rasulullah saw telah menunaikan empat kali
umrah dan satu kali haii. Imam Muslim meriwayatkan dari Anas ra
bahwa Rasulullah sawhenunaikan empat kali umrah yang semua-
nya dilaksanakan pada. bulan Dzul Qa-idah kecuali yan-g dilaksa-
nukan bersama haiinva:'P$rtama, umrah dari Hudaibiah di bulan
Dzul Qa'idah. Kedua, umdh fiada tahun berikutnya di bulan Dzul
Qa'idah. Ketiga, umrah dah Ji'ranah dimana {ibagika+ P?mP?f^?n
Hunain di bulan Dzul Qa'idah. IGempat, umrah bersama hajinya.zzutr

219) Muslim,5/65.
z20i Muslim, 5/60. Bukhari juga meriwayatkan yang serupa dengannya.
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Perang Mu'tah

P8?ERANGAN ini terjadi pada bulan Jumadil Ula tahun ke-I8
Hiiri. I\,i;'ah adalah sebu-ah d6sa yang terletak di perbatasan Syam.
Desa ini sekarang bernama Kirk.

Yang menjadi sebab terjadinya PePerangan ini ialah terbu-
trtthnva a"l-Hari"ts bin Umair a1-Pudi,utus-an Rasulullah saw kepada
."i" dashra. Setelah Rasulullah saw menyerukan kaum Muslimin

"d.. 
b".u"skat menuiu Syam, dengan serta merta berkumpullah

sibanyak 3-000 tentaia kium Muslimin yang siap berangkat ke

Mu'tah.
Rasulullah saw tidak ikut serta bersama mereka. Dengan

demikian anda tahu bahwa ini bukang&azutah, tetapi hanyasariyah.
N.-,rr hampir sem ua' ulama sirah menamaka nny a ghazasah karena
banyaknya jrimlah kaum Muslimin yang-berangkat dan arti penting

"."! ait 
"tidrrttenv". 

Rasulullah iaw-berpesan kepada mereka:
tiutin bertindalis6baeai Amir (panglima p-erang) adalah Zaid bin
rr#Gatr. Jika Zaid su-sur, Ja'fai bin ebu thalib penggantinya, bila
i" f* *n*, Abddla[ b-in Rawahah penggantinya. Danjika Abdullah
bi" iZriahah susur maka henddklah-kaum Muslimin memilih
p"ttggutttittyu."zftl $6ftnjutrya Nabi saw mewasiatkan Eepada mereka
'ueuii"tu*bainya di ibila rirereka mengajak kepada Islam dan jika
ilereka menolali, langsQg rhenyerang dengan meminta pertolongan
kepada Allah.' 

Ibnu Ishaq berkata: Rasulullah saw bersama beberapa saha-
batnva -eneocipkan selamat ialan kepada semua pasukan dan para
komlndan-m.rbka ketika k-eluar d-ari Madinah. Pada saat itu
Abdullah bin Rawahah menangis tersedu-sedu.Orang-orang kemg-
dian bertanya : "Apa yang mmye\abkanAnda mmangis?" Ia menjawab:

- ZZI) Dtri*.".tk"" 
"teh 

Bukhari, Ahmad dan lbnu Sa'ddidalamhabagzt-nya. Tbtapi di dalam

nuf*ra.i iidafr aa-i'iamUatranr 'Jika ia ierbunuh maka hendaklah kaum muslimin mengangkat salah

seorang di antara mereka "
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"DemiAllah, buknn karena saya cinta duniajuga buhan harmaperpisahan
dengan halian, tetapi ahu pernah mendengai Rasuruilah sazi mimbaca
salah satu ayat al-Qur'an yang menyebuthan neraka:

"Dan tidah ada. s.eorangpun -diantaramu, melainhnn mendatangi
neraha itu. Hal ill bagi Rabb-mu adalnh suatu hemestinn yaig
sudah ditetaphan." (M"aryam: 71)
"Aku tidak tahu, apakah akan kembali setelah mendatanginya?"
Kgt$u pasukan itu berangkat, kaum Muslimin mengucapkan

do'a: "semoga Attah menyeiai halian, melindungi ka"lian,'dan
mengembalihan kalian pulang dalam keadaan baih-baik." Kemudian
Abdullah bin Rawahah mengatakan:

\'dflQI r?4i ;s{r;. gr'zfi iffrl6-,,a 4 69
6"aiV"tt;--giIl;i5,ft ,,jfi-affirq)?&'l
\:&3sjcv.;ti?o6ta6Lv$)i\93€

"Tetapi aku memohon ampunan kepada ar-Rahman dan tebasan
pedang yang mengakhirikehidupin atau lemparan tombak ke
arah dada menembus lambung dan jantungi
Agar orang yang menziaryhi pusaraku berdo'a, 'semoga Allah
melimpahkan pel,unjuk dan l<arunia-Nya kepada orang yang
telan Derperang.
Setelah kaum Muslimin bergerak meninggalkan Madinah,

musuhpun mendengar keberangkatan mereka, kem.tdiin mempersiapkan
pasukan besar guna menghadapi kekuatan kaum Muslimin. Herabhus
mengerahkan lebih dari 100.000 tentara Romawi sedangkan syurahbil
bin Amer_mengerahkan 100.000 tentara yang terdii dari kabitah
Lakham, Judzan, Qain dan Bahra'.

Mendengar berita ini, kaum Muslimin kemudian berhenti
selama dua malam di daerah bernama Mu'an guna memndingkan
apa yang seharusnya dilakukan. Beberapa orang diantaranyiber-
pendapat: "Sebaiknya kita menwlis suiat hepaia Rasululloh ,o*
melaporhan hehuatan ruusudfuIunghin beliau ahan menambah hehuatan
hita dengan pasuhan yang lefrh bisar lagi, atau memerintahhan sesuatu
yang harus hita lahuhan 'Telapi Abdullah bin Rawahah tidak menye-
ttrjui pendapat tersebut. Bahkan ia mengobarkan semangat pasulian
dengan ucapan berapi-api:

vi.6\i^i45:6'ft ;id'569$it4&U;5u
tir=e9t#StY;,i;,<15,9{,!s-;ta,a6(*6
lag4io*S9-epij#uA,iilS,z$gfi

lr,tfrftUgiet
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"Hai saudara-saudara, kenapa kalian tidak menyukai mati syahid
vans meniadi tuiuan kita beranskat ke medan Derans ini! Kita
6".f.r"nd tidali mengandalkail banyaknya jumlah'pasukan
atau besarnya kekuatan, tetapi semata-mata berdasarkan agama
vans dikariniakan Al6h kebada kita. Karena itu marilaf,t<ita
inajit fidak ada pilihan lain fecuali salah satu dari dua kebajikan:
Menang atau mati syahid."
Pasukan kedua belah pihak bertemu di Kirk. Dari segi jumlah

personil dan senjata, kekuatan musuh jauh lebih besar dari kekuatan
kaum Muslimin. Zaid bin Haritsah bersama kaum Muslimin bertem-
pur menghadapi musuh hingga ia gugur di ujung tombak musuh,
kemudian Ja'far mengambil alih panji peperangan dan maju mener-
jang musuh dengan berani. Di tengah sengitnya pertempuran ia
turun dari kudanya lalu membunuh, melesat, menerjang pasukan
Romawi seraya bersyair:

yt;jAg"tljta"$
uA^=:rfrtt:J5fi?

YiS'4'32.n5615

4:PW36CJ6
"Alangkah dekatnya surga!
Harumnya semerbak dan segarnya minuman
Kita hunjamkan siksa ke atas orang-orang Romawi
yang kafir nunjauh nasabnya
Pastilah aku yang memeranginya."

Ia terus maju bertempur sampai tertebas oleh pedang orang
Romawi yang memotong tubuhnya menjadi dua. Di tubuhnya ter-
dapat lima puluh tusukan semuanya di bagian depan.zn) Kemudian
panji peperangan diambil alih oleh Abdullahbin Rawahah. Ia maju
memimpin perternpuran seraya ber-madah:

"3s455t181i6'*JiE 
&ts_Ht,

t4'-seU.X;1;l(Isv

')gAi'da44rf'U
?^i5d-{ilq,+rl$ '#rt'Sl,eS66y4S4i,e&$si6

"Wahai jiwa, engkau harus terjun
dengan suka atau terpaksa
Muslh-musuh telah rhaju ke medan laga
Tidakkah engkau rinduftan surga
Telah lama engkau hidup tenang
Engkau hanya setetes air yang hina."

Ze) Diriwayattan oleh Buthari.
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Ia terus maju bertempur sampai-gugg mqql"Sl syahid' Kemu-
dian kaum Muslimin menyepakati t<halid bin Walid sebagai pang-
ii-. p"tttte. Ia kemudian in6nggempur musuh hingga berhasil me-

-"t "t -,rtr?*. Pada saat itulaliKhalid mengambil langkah strategis
menarik tentaranya ke Madinah.

Imam Bukhlri meriwayatkan dari Anas ra bahwa sebelum
kaum Muslimin mendengar berita gugurnyatiga-orang panglima
Derang mereka, Rasulullah saw menyampaikan berita -gugurnya
Liid, l"^' furdan ibnu Rawahah kepada mereka. Kemudian bersabda:
"Zaid memegang panji kemudian gtgn Panji itu diambil oleh Jafal dal-
inpun gugurlPanii n diambit oleh lbnu Rawahah, iapun gugurryP.-.-.."
Slat i?ubehau meneteskan air mata seraya melanjutkan sabdanya:
"...akhinrya panji itu dinmbil oleh "pedang Allah' (Khalid bin Walid) dan
ahhirnyi Ailai mengaruniahan hemenangan kepada mereka (kaum
Muslimin)."

Hadits ini seperti anda ketahui- menunjukkan bahwa,pada
akhirnya Allah merirberikan dukungan kemenangan kaum Muslimin,
tidak iebagaimana dikatakan oleh sebagian perawi sirah bahwa
kaum Musl'imin terpukul mundur dan kocar-kacir sehingga setelah
itu kembali ke Meilinah. Barangkali maksud orang-orang yang
mengatakan hal ini ialah bahwa-kaum Muslimin tidak mengejar
ientaira-tentara Romawi dan para pendukungnya pada saat keka-
lahan' mereka dari posisi-posisi meieka, karena khawatir terha-dap
oasukan kaum Muilimin, kemudian kembali ke Madinah. Takpelak
iagi ini merupakan strategi bijaksana yang diambil oleh Khalid bin
Walid ra.

Ibnu Hajar berkata: Di dalam a t'Maghazi'nya -lpuku ryry h yang
sangat terpercaya- Musa bin Uqbafr menyebutkan: Kemudian pSnji
itu iiambil olehebdullahbin Rawahah, din iapun gugur. IGmudian
kaum Muslimin mengangkat Khalid bin Walid (sebagai panglima
nerans) dan akhirrrva Allah menealahkan musuh dan memenangkan
ftaum rufuslimin. Iriad bin Katsii berkata: Dapat disimpulkan bahwa
Khalid mengatur strategi dengan membawa mundur kaum Mus-
limin dan bErtahan..JGinudian keesokan harinya ia mulai meng-
ubah posisi pasukan;-:iaagtadinya di sayap kanan dipindahkan ke

runap kiri dan sebaliiinva,tnqk hembeiik-an kesan kepada musuh
baiwa kaum Muslimin meildapatkan bala bantuan. Kemudian l{ralid
rn"ny.tuttg mereka dan berliasil memtlkul mundur tglapj Kha.l.id

tidali men[ejar mereka dan melihat kembalinya kaum^iVl-uslimin (ke

Mad inah) 
-mLrupakan pamPasan yang sangal besar'. 

D223)

Menjelang masuk kota Madinah, mereka disambut oleh Rasu-
lullah s.* dan-anak-anak yang berhamburan nfenjemput mereka.
Rasulullah saw bersabda: emUitlatr anat<-anak dan gendonglah mereka.
berikanlah kepadaku anak Ja'far! Kemudian dibawalah Abdullah

?231 Llhat: Fathul tuli 7 1361 -362'
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bin Ja'far dan digendong oleh Nabi saw. Orang-orang meneriaki

pasukan dengan ucapan, ... jt'g4ag t-;F f' 5u (wahai orang-orang
yang lari! Kalian lari dari ialan Allah.)

Tetapi Rasulullah saw membantah:

&fS1dl3,t#'d#ttpUfJ' ('Mreka tidak tari (dari medan

perang) tetapi mundur untuk menyerang balih insya Atlah.)

BEBERAPA'IBRAH
Diantara hal yang menimbulkan decak kekaguman dalam

peperirngan ini ialah perbedaan besar antara jumlah pasukan kaum
Muslimin dan jumlah pasukan Romawi yang didukung oleh or:rng-
orang Musyrikin Arab. Seperti Anda ketahui, jumlah pasukan Musy-
rikin itu mencapai 200.000 personil, sebagaimana disebu*an oleh
Ibnu Ishaq, Ibnu Sa'd dan kebanyakan penulis S#c&.22a) Sedangkan
jumlah pasukan Muslimin tidak mencapai tiga ribu. Ini berarti
jumlah pasukan Musyrikin dan Romawi tidak kurang dari 50 kali
lipat jumlah pasukan Muslimin.

Perbandingan jumlah yang sangat tidak seimbang ini jika Anda
renungkan menjadikan pasukan Musilimin berada di hadapan
mobilisasi pasukan secara besar-besaran dari Romawi dan sekutu-
nya (Musyrikin Arab), laksana parit kecil menghadapi lautan besar
yang bergelombang. Dari segi peralatan dan senjata perang pun
pasukan Musyrikin jauh lebih besar dan canggih, sementara kaum
Muslimin justru tengah menghadapi kekurangan dan paceklik.

Anehnya, semua ini -padahal mereka berangkat tanpa Nabi
saw dalam sebuah sariyah -- tidak menggentarkan kaum Muslimin
bahkan semua kekuatan tersebut sama sekali tidak dijadikan masalah
berat. Padahal kalau mereka melihat pasukan yang mengepungnya
niscaya mereka akan seperti sebuah batu kecil di tengah padang
o"ttL*urrrrr"r, 

ftita-akan semakin bertambah besar manakala kita
melihat kaum Muslirliindengan tegar dan berani menghadapi pepe-
rangan yang tidak seimbahg ini. Amir (panglima) perang mCreka
yang pertama, kedua dah ketiga gugur tetapi mereka tetap tegar
menerjang pintu syahadah, sehingga Allah memasukkan rasa takut
ke dalam hati pasukan Musyrikin tanpa adanya sebab yang terlihat
dan akhirnya pasukan Muslimin berhasil memukul mundur pasukan
Musyrikin dan membunuh sejumlah besar tentara mereka.

Tetapi semua kekaguman dan keheranan in-r akan segera sirna
manakala kita mengingat apa yang dapat dilakukanoleh keimanan
kepada Allah, sikap tawakal iemata-mata kepada-Nya dan yakin
akan janji-Nya.

?241 Lihat 1'hatuqat lbnu Sa'd, 31175 dm Sirch lbnu Hisyam, ?375.
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Bukan hal yang mengherankan bagi kaum Muslimin --jika
mereka benaqbenar Muslim-- kalau mereka tidak seperti itu. Benar-
benar suatu keanehan jika kaum Muslimin menjadikan soal jumlah
personil dan kecanggihan peralatan itu sebagai bahan pikiran mereka
di samping janji kemenangan dan dukungan dari Allah atau sorga
keni'matan yang abadi. Kaum Muslimin -seperti dikatakan oleh
Abdullah bin Rawahah-- tidakberperang m€ngandalkan b
jumlah pasukan atau besarnya kekuatan, tetapi semata-mata ber-
dasarkan agama yang dikaruniakan Allah kepada kita.

Selain itu, peperangan ini mengandung sejumlah pelajaran
yang penting, diantaranya:

Pertama: Tmshiah (pesan) Nabi saw tersebut menunjukkan bahwa
seorang Khalifah ataupemimpin kaum Muslimin boleh mengangkat
seorang Amir dengan suatu syarat atau beberapaAmir bagi kaum
Muslimin secara berurutan, sebagaimana dilakukan Rasulullah saw
dalam peng angl<atanZaid kemudian Ja'far dan Abdullah bin Rawahah.
Para Ulama' berkata: yang benar, apabila seorag hhafifah telah
melakukan pengangkatan beberapa Amir maka pengangkatan
semuanya dinyatakan syah dalam waktu yang sama secara serentak,
tetap i tiilak dilaksanakln kecual i r.r.rai,.tnitan. "t)

I(edua: Taushiah Rasulullah saw juga menunjukkan disyari'atk-
annya ijtihad kaum Muslimin dalam memilihfun#mereka, apabila
Amirmereka tidak ada (meninggal). Atau seorang Khalifah menye-
rahkan pemilihannya kepada mereka. Berkata ath-Thahawi: Ini
adalah dasar yang menegaskan bahwa kaum Muslimin wajib meng-
ajukan seorang Imam guna menggantikan Imom yang tidak ada
sampai ia datang.

Sebagaimana taushiah ini juga menunjukkan disyari'atkannya
beberapa ijtihad bagi kaum Muslimin di masa hidup Rasulullah saw.

Ketiga: Seperti anda ketahui bahwa Nabi saw menyampaikan
berita gugurnya Zaid, Ja'far dan Ibnu Rawahah kepada para saha-
batnya serayakedua matanya meneteskan air mata, padahal jarak
antara Nabi saw dan pasukan kaum Muslimin sangat jauh.

Ini menunjukkan-bahwa Allah tel,ahmelipat bumi unfitk Nabi-
Nya sehingga lieliau biiairuplihat keadaan klaum Muslimin yang
sedang berperang di perta@san Syam dan peristiwa-peristiwa yang
dialami para sahabahya. Ini termasuk pethara luarbimayang banyak
dikaruniakan Allah kepada'kekasih-Nya. l

Hadits itu sendiri menunjukkan betapa kasih sayang Nabi saw
kepada sahabatnya. Bukan lial kecil seorang Nabi m6nangis di
hadapan para sahabatnya saat menyampaikan b enta para syuhada'
tersebut. Anda tentunya memahami bahwa menangisnya Rasulullah
saw atas kematian mereka ini tidakbertentang":n dengan sikap ridha
terhadap qadha dan qadar Allah: I(arena sebagaimana dikatakan

7-?5) Lihat: Fatlul Bui 71361.
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Nabi saw, mata ini bisa meneteskan air mata dan hatipun bisa bersedih.
Itu adalah kelembutan alami dan rahmat yang ilifitrahkan Allah
kepada mereka.

Keempat: Hadits penyampaian Nabi saw tentang b-eri :e:lgtigq
orang syuhlada' tersebut mencatat keutamaan khusus bagixhalid
Uin Watid ra. Rasulullah saw di akhirsabdanya menegaskan kepada
mereka: 'sehingga panji itu diambil oleh "pednng Allah' dan affititnya
rnengalahkan mqbka. " Peristiwa ini merupakan Peperangan pertama
kalidiikuti oleh Khaliel bin Walid dalam barisan kaum.Muslimin,
sebab belum lama ia menvatakan dirinva masuk Islam. Dari sini
anda tahu bahwa Nabi sawiah yang memberikan panggilan "pedang
Allah" kepada Khalid bin Walid ra.

Didalam peperangan ini Khalid ra telah m-enunjukkan suatu
kegigihan yang sa-ngat mengagumkan. Imam Bukhari meriwayatkan
aaii-ftralii sendiri-bahwa ia-berkata: "Dalam perang Mu'tah, sem-
bilan bilah pedang patah ditanganku, sampai tidak ada pedang yang
tertinggal di tangahku kecuali sebilah pedang kecil dari Yaman."
Ibnu frljarberkita: Hadits ini menunjukkan bahwa kaum Muslimin
telah banyak membunuh musuh mereka,

Adapun tentang sebab ucapan kaum Muslimin kepada pasukan
mereka ketika kembali ke Madinah: "Wahai orang-ordng yang lai!
I{alian lari di jalan Allah', adala}r karena mereka tidak mer-r-gejaT ter5
orang-orang Romawi yang sudah kalah itudanmeninggalkan daerah
yang telah ilirebut meialui peperangan; sebab hal semacam ini tidak
lumiah di kalangan mereka dalam peperangan-peperangan ylng
lain. Iftalid menilai cukup sampai sebatas itu saja kemudian kembali
ke Madinah. Namun sep-erti anda ketahui tindakan tersebut meru-
pakan langkahbijaksaniyang diambil oleh Khalid ra demi mgnjagl
|asukan Muslimin dan kesan kehebata-n mereka (tentaralVluslimin)
ii hati orang-orang Romawi itu. Oleh sebab itu, Rasulullah saw
membantah mereka dengan sabda beliau: "Mreka tidah lori (dari
mefun perang) tetapi mueha mundrtr unhth meryerang balik insya Alloh.'l

r_"i\
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Penaklukan Kota Mekkah
(Fathu Makkah)

tAli{U Makkah iai terjadi pada bulan,Ramadhan tahun ke 8
Hijriyah. Sebabnya adalah karena orang-orang dari Banu Bakar
meminta bantuan personil dan senjata kepada para pemimpin
Quraisy guna menyerang orang-orang Ktruza'ah. (I(huza'ah telah
menyalakan diri bdrpihak kepada kaum Muslimin sesuai perjanjian
Hudlibiyah). Permintaan bantuan ini disambut oleh Quraisy dengan
mengiriin sejumlah militer Quraisy kepada ryerekg dengan cira
menyamar. Di antara mereka terdapat Shafwan bin Umayyah,
Huwaithib bin Abdul lzzi danMakraz 6in Hafsh. Kemudian mi:ieka
bertemu dengan Banu Bakar di sebuah tempat bernama al-Watir
lalu mengepung selama semalam Banu l(huza'ahyang tengah tidur
dengan tenang. Akhirnya mereka membunuh 20 orang lelaki dari
Khtiiarah. Setilah perisliwa ini, Amerbin Salim al-I(huza'i bersama
40 orang dari lftuzalah berangkat dengan menunggang kuda menemui
Rasuluflah saw guna melapoikan apa yang baruiaja terjadi. Setelah
mendengarkan laporan tersebut, Nabi saw berdiri dengan menyeret
selendangnya seraya hsrsabda:

.&F1:4#6'#;El&.FtyL;.i,1
'Ahu tidak akan ditolohg jikn aku tidah membantu Banu l{a'ab
sebagaimana ahu menolong diifu sendii. "
Ditegaskan pula:

'sesungguhnya awan mendung ini ahan dimulai huj annya dengan
hemennngan Banu l{a'ab !' ^'

226) Diriwayatkan oleh lbnu Sa'd dan lbnu Ishaq. Tbks ini dari riwayat lbnu Sa'd. Ibnu Hajar
bcrkata: Diriwayatkan pula oleh al-Bazzar,Thabrani, Musa bin Uqbah dan lainnya.
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Quraisy menyesali tindakannya kemudian mengutus Abu-Sofran
kepada Rasirlullah saw guna meminta perpanjangan dan perbaruan
"gencatan senjata." Abu Sofyan menemui dan berbicara kepada
Rasulullah saw tetapi beliau tidak menjawab sama sekali. Kemudian
Abu Sofyan pergi menemui Abu Bakar meminta bantua-nya untuk
membicirakan persoalan yang dibawanya kepada Rasulullah 9a1v tetapi
Abu Bakar menjawab: 'Ahu tidak bisa melakuhannya." Ia lalu pergi
menemui Umar bin Khathab untuk tujuan yang sama. Umar ra
menjawab : "Ap? Ahu hmus metnbantumu mmghafupi Ras.lullah? Detri
Allah, sekiranya aku tahu mghnu berbuat kesalahnn walaupun sebutir psi6,
tmtu enghau kupuangi."

Akhirnya Abu Sofyan kembali ke Makkah tanpa membawa hasil
apa-apa.

Sementara itu Rasulullah saw telah melakukan persiapan
secara diam-diam seraya berdo'a:

:a*\to;,;t6.#3r.w1,&'{:6,
'Ya Allah, tutup lnh mata-mnta Quratsy agar merehn tidah me lilntfui
hecuali t'"tori fiba-tiba.'nz) -
Setelah Nabi saw mengumpulkan pasukan , Hatib bin Abi

Baltaf ah mengirim surat kepada Quraisy yang isinya memperilrgat-
kanmereka dari ancamanserangan kaum Muslimin. Ali raberkata:
"Kemudian Rasulullah saw mengutusku bersama Zubair dan Miqdad.
Nabi saw berpesan: 'Berangkntlah sampai hnlian tiba di kebun Khakh,
karena di kebun itu ada seorang wanita yang sedang membawa surat.
Ambillah surat itu darinya.'Ali ra melanjutkan: "Kemudian kami ber-
angkat dengan menunggang kuda dan setibanya di tempat itu kami
jumpai perempuan yang dimaksudkan oleh Nabi saw. I(ami katakan
kepadanya: "I{eluarfranlah surat yang kamu bawa.l' Wanita itu men-
ja*ab:'Ahu tidah membauta.surat " Akhirnya kami tekan: "I(ehtarhan
"surat 

itu, halau tidak mghnu ahan hnmi telanjingi." Ali ra berkata: Kemu-
dian wanita itu terpaksa mengeluarkan suratyang dibawanya dari
gulungannya. Karni kemudill segera pulang menyagrJraikan surat
itu kepadaRasulullalr saw. Ternyata surat itu dari Hatib bin Abi
Balta'ah kepada kauilS{usyrikin yang mengabarkan sebagianBalta'ah kepada

hukum dirihu. Aku mempunyai hubungan erat sekali dengan Quraisy
(yakni aku pernah menJadisekutu dari mereka tetapi bukan bagiaa
dari mereka). Di antara orang-orang Muhajirin yang bersama anda
banyak yang mempunyai sanak famili di Mekkah yang menjaga
keluarga dan harta benda fnereka. Sekalipun orang-orang Quraisy

?271 Dirwayattan oleh lbnu Ishaq dan lbnu Sa'd dengan lafazh yang hampir sama.
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itu tidak mempunyai hubungan silsilah denganku, namun aku meng-
inginkan supaya ada beberapa orang di antara mereka yang mau
menjaga kaum kerabatku. Aku berbuat demikian itu bukan sama
sekali karena aku telah murtad dan bukan pula karena aku ingin
menjadi kafir setelah aku memeluk Islam." Kemudian Rasulullah
saw bersabda: "Sesungguhnya dia telah mengatakan yang sebe-
narnya kepada kalian." Akan tetapi Umar berkata: "Wahai Rasulullah
saw, biarlah kupenggal leher si munafiq itu." Rasulullah saw cepat
menjawab: "Sesungguhnya dia pernah turut serta prang Badar!Apahah
mgkau tahu, hnlau-halnu Allnh meninggikan martabat orang yang tuntt
serta dalam perang Badar lalu Allah bertitah: Bq'buatlah sehchendak
ha l'ian, kalian kuampuni.*.. "

Sehubungan dengan peristiwa tersebut turunlah firman Allah:

<te;q5{tUo:xb#{tFtl-o'$i&-

"Hai orang-orang yang beiman, janganlah halian menjadihan
musuh-Ku dan musuh kalian sebagi teman-teman setia yang halian
berikan (ketrangan-ketrangan mengenai Muhammad) bqdasar-
knn perasaan hasih sayang. Sesungguhnya mereha itu menginghari
hebenaran yang datang hepad.a hnlian, dan merehn telah mengusir
Rasul serta halian hnrena halinn buinnn kepada Allal,, Fabb hilian.
Jika kalian benar-benar hendah heluai berjuang di jalan-Ku
$anggnlah hnlian berbuat sedemikian in). (Jangmtkih) halian
metnberitahuhan secara rahasia (hcterangan-keterangan tentang
Muhammad) kepada mereka karena hasih sayang. Ahu Maha
Mmgetahui apa yairySalian sernbunyihan dan apa yang kalian
nyatahan (secam tuang-tdangan). Dan barangsiapa diantara kalian
melakukannya, maka iatelah sesat dari jalan yang lunts. " (Mum-
tahanah: D*l'
Rasulullah saw menunjuk Kaltsum bin Husain sebagai wakil-

nya di Madinah. Beliau berangkat pada hari Rabu tanggal lO Rama-
dhan setelah Ashar. RasuldlaE saw rnemberitahukan fEpada orang-
orang Arab di sekitar Madinah yang terdiri ci ri: Suku Asl-am, Ghiffac
Mazinah, Jahinah dan lainnya kemudian bertemu dengan mereka

228) Bukhari dan Muslim. Lafazh ini dari Bukhari.
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semua di Zhahran tempat antara Mekkah dan Madinah. Jumlah
kaum Muslimin mencapai 10.000 orang. Kendatipun orang-oran-g
Quraisy belum mengetahui berita sama sekali tetapi mereka sudah
mem#rkirakan berd'asarkan kegagalan misi Abu So-S'an ke Madinah.
Kemudian mereka mengutus Abu Sofyan, Hakim bin Hizzam dan
Badil bin Warqa' untuk- mencari bedta tentang sikap Rasulullah
saw. Mereka beiangkat menjalankan missinya sampai ketika di dekat
Zhahran mereka menyaksikan obor api yang sangat besat seraya
bertanya-tanya sesama mereka tentang api besar tersebqt. Keliga
orang ini dilietahui oleh para pengawal Rasulullah saw kemudian
ditangkap dan dibawa menghadap kepada Rasulullah saw. Saat
itulatiebu Sofyan menyatakin diri maiuk Islam.22e)

Ibnu Ishaq berkata meriwayatkan dari Abbas tentang rincian
Islamnya Abu Sofyan: Keesokan harinya aku bawa Atq SofyqP ryeng-
hadap Rasulullah saw. Setelah melihatnya Rasulullah saw berkata:
"Celala wahai Abu Sofyan, tidakkah tibi saatnya bagi artda untuk
mengetahui sesungguhnya tidak ada Ilah kecuali Allah? " Abu Sofyan
menyahut: "Alangkah penyantunnya engkau, alangkah mulianya
engliau dan alangkah baiknya engkau! Demi Allah, aku telahyakin
seandainya ada Ilah selain Allah niscaya dia telah membelaku. " Nabi
saw bertanya lagi: "Tidakkah tiba saatnya bagi anda untuk mengeta-
hui bahwa aku adalah Rasul Allah?" Abu Sofran menjawab: "Sungguh
engkau sangat penyantun, pemurah dan suka menyambung keluarga.
Demi Allah, mengenai hal yang satu ini sampai sekarang di dalam
diriku masih ada sesuatu yang mengganjal." Abbas ra menukas: Celaka!
Masuk Islamlah dan bersr;ksilah tiada Ilah kecuali Allah dan Muhammad
adalah Rasul Allah, sebelum lehermu dipenggal." Kemudian Abu
Sofuan mengucapkan syahadah dengan benar dan masuk Islam.

Abbas ra melanjutkan: IGmudian aku katakan, wahai Rasu-
lullah saw sesungguhnya Abu Sofran adalah seorang yang menyukai
kebanggaan diri.maka buatlah sesuatu kebanggaan untuk dirinya."

Nabi saw menjawab: 'Ya, barangsiapa yang masah rumah Abu
Sofuan ia selamat, barangsiapa yang menatup pintu rumahnya ia selamat,
dan barangsiapa yangTltasuh he dahrn Masjidil Haram ia selamat."

Ketika Rasulullatisirw hendak bergerak menuju Mekkah, beliau
berkata kepada Abbas ra'r'"Tahanhh Afu Sofuan di mulut lmtbah sanpai
ia menyahsihan tentara-teitara Allah la mt di drynnya. " Abbas melan-
jutkan kisahnya: Kemudian aku tahan Abu Sofuan di tempat yang
diperintahkan Rasulullah saw. Tak lama kemudian pasukan

229) Sampai di sini adalah dari riwayat Bukhari. Di dalam riwayat ini seperti anda lihat, tidak
ada isyarat bahwa kedua temannya juga masuk lslam. Apa yang disebutl.an ole h para Ulama' sirah,
terutama oleh Musa bin Uqbah, bahwa Badil dan Hakim masuk Islam begitu menemui Rasulullah
saw, sedangkan Abu Sofyan tertunda keislamannya hingga pagi. Oleh karena itu, sengaja saya
ketengahkan riwayat Bukhari dengan menyebutkan Abu Sofyan dan tidak rnenyebutkan Ledua
temannya.
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Muslimin bergerak melewati jalan itu kabilah demi kabilah dgqean

B3#t{? 
-A:lrnr*f :t':f, fii]',ryi*:B'Jll lgffi 3ffi

i" n*tin"tt"t' ttntt, atu tidik punya uru_saq dengan-kabilah Sulaim!
;_..^BA'it"i"ii r"t *rny" r"mp"i Rasulullah saw lewat di tengah-

t""g-"h"pilkan yang ierdiri iari kaum.Muhajirin dan Anshar. Ia
meiata^1r satu persatu dengan penuh kckaguma_n. Ia bertanya:
;s"Uf,.f,.ttah, frai aUb*, siipakih mereka iiu?" Kujawab: "Itulah
n"r"f"i"tt ir* ai tengafi-terigah kaum Muhajirin dan -Ansfrar.-!"
ia be.kat", "Ihh ada *"r,5 d*t Efunnn yang sanguplnennndingi-nwehn!
n"*; AtUn, hai Abu Fad=hal, kemennhnnmi kehk ahnn meniadi maha-

raia besar....." Aku menjawab: "Hai Abu Sofiian, iu bulary kuajaan, me-

liir non henabinn." I a me ny a hut " I{a lnu b e gitu, a lnngknh fiut li^nya. " z su t

selanjutnya Abbas ra berkata kepadanya:, "s,elamathanlah

n""*iii;;-fr-i,aiu.t Abu Sofuan segera peryi ke tvtgkk4 sebelum
R;;hli.ti saw memasukinya". Dengin suara-keras Abu Sofuan ber-
;;;k; ;wot o; orang-orang Quraxy, Muhamtnad 4onng k?'!a halian

io"i"*o pawkan i,ong tiitok muigkiry-tuQ"t-fu1ry" atasi. I(arena itu,

Uaion7riapo yong;ni,;tk he rumah Abu.'sofyan ia selamat!' Ketika
,"."a?"gi. itc.[atr Abu Sofyan seperti itu, istriny? yaTg bernama
Hi"a"" [i"ti 'Utbah mendatahginya lalu memegang kumisnya seraya

Gikutur "Bunuhlah al- Hunait id-Dasam al-Ahmas! Alnnghah btmthnya
pelbuatanmu s ebagai PemimPin!'.

Abu sofyan menegaskan lagi "celakalah kalian hnlau bqtindak
*rnuii hawa nafsu. Ilioha*mod datong membawa pasuhan 

-yang -tak
iiiin'1" aopt ha lian mndfugi! Barangsiapa yang mantk rumah Aht Sofiian

ia sehmat."
orang-orang Quraisy mencemoohkan tf riakannya: "celnhnlah

enghau, nai AUu Slofi,an! Apahah gunanya tamahmu bagi hnmi? "
" nLu Sofyan menyahut:' Barangsiapa m-eyufQ.Pjltu ramahnya ia.

se lamnt ! Dan iarangsiaia yang mawh ki datam U asiidil Hatum ia selamat. "
Orang-orang Quraisy kemudian berpencaran, sebagian P"hH

ke rumah-masin-g-masin-g dan sebagian lainnya pergi ke Masjidil
Haram.23l)

Disampaikan kepada.!.4sulullah saw bahwa ketika sa'ad bin
'UbaJah m6lewati Abu Sof{an'di mulutlembah, ia berkata:

3.-,-z,i{F*l#"rrr$\96
,,Hari ini adalah hari pembantaian. Hari ini dibolehkan
;;i;i"i;tsiiala hal yahg dilarang di Ka'bah'"

230)Tttt*","11"r 
"leh 

Ibnu Sa'd, Ibnu Ishaq dan lbnu Jurair. Bulhari jup meriwayatkan

hadits serupa dengannya.
231) Ibnu Ishaq.
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Kemudian Nabi saw membantah dengan sabdanya:

.:$u{uS4:5$:*FIttLYw
"Bahkan hari ini adalah hari kasih sayang, di hari ini Allah
mengagungkan I{n' b a h. "
Nabi saw memerintahkan para panglima pasukanny?,agar

tidak memerangi kecuali orang yang memerangi mereka"') dan
enam orang leliki serta empat-waniia. Nabi saw memerintahkan
membunutimereka dimana saia mereka didapatkan. Mereka itu
adalah: Ikrimah bin Abu Jahal, Habbar bin al-Aiwad, Abdullah bin
Sa'ad bin Abu Sarah, Muqis bin Dhahabah al-Laitsi, Huwairits bin
Nuqaid, Abdullah bin Hilal, Hindun binti 'Utbah, Sarah mantan
budik Amer bin Hisyam, Fartanai dan Qarinah (kgdua wanita ter-
akhir ini di masa datiulu selalu menyanyikan lagu-lagu penghinaan
kepada Nabi saw).233)- 

Nabi saw memasuki Mekkah dari dataran tinggi "Kida" dan
memerintahkan I(halid bin Walid bersama pasukanny a agat mema-
suki Mekkah dari dataran rendah "Kida." Akhirnya kaum Muslimin
memasuki Mekkah sebagaimana diperintahkan Nabi saw- tanpa
mendapatkan perlawanaikecualj fhihd bin Walid. Ia menghadapi
sejumlih kaum Musyrikin yang di antara ryeryfa terdapat Ikrimah
biir ebu lahal dan Shofwan binUmaiyah. Khalid memerangi mereka
dan berhasil membunuh 24 orang dari Quraisy dan 4 orang dari
Hudzail. Rasulullah saw melihai kilatan pedang dari kejauhan
kemudian nampak beliau tidak menyukainya. Oikatakan kepadanya
bahwa kilatan itu adalah Khalid binWalid yang diserang kemudian
membalas serangan. Sabda Nabi saw: "IktmtwnAllnh selnfubaih^'ztql

Ibnu Ishaq-merawikan dari Abdullah bin Abu Bakar dan al-
Hakim dari Ands ra, bahwa ketika sampai di Dzi Thua Rasulullah
saw berada di atas untanya, mengenakan sorban berwarna hijau
tua, dan menundukkan k-epala dJngan bersikap taundlu'kep-1d-a
Allah, demi melihat kemeriangan (fath) yang dikaruniakan Allah
kepadanya. Beliau duduk membongkok sampai janggut beliau
hahpir menyentuh punggung ontanya.

Bukhari meriwaybtkan dari Mu'awiah bin Qurrah ra, ia ber-
kata: "Aku pernah meirde-ngar Abdullah bin Mughaffal berkata: Aku
melihat Rdsulullah saw iida waktu fathu Makhah berada di atas
untanya seraya membaca Swatal-Fath l5erulang-ulang dengan bacaan
yang 

-merdu 
sekali. Sabda beliau: Seandainya orang-orang tidak

232) Diriwayatkan oleh Bukhari, Ibnu Ishaq dan lainnya.
A3i OiAo'aiatt<an oleh Ibnu Sa'd dan Ibnu llhaq. Ibnu Hajar berkata: Saya telah menghimpun

nama-nama keenam orang lelaki dan keempat wanitC tersebut dari berbagai-riwayat.
234) Diriwayatkan oleh lbnu sa'd di dalam ?ftablqat-_nyadanlbn-u H-ajar.juga meriwayatkan

riwavat seruoa da'ri Musa bin Uqbah. Di dalam Sirah lbnu Hisyam disebutkan bahwa orang-orang
muslrikyan! terbunuh sebanyali I 3 atau l4 orang. Hadits inijuga diriwayatkan oleh Bukhari secara

singkat. Lihat: Fatlul kn,818-9.
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berkerumun di sekitarku niscaya aku akan membacanya berulang-
ulang.

Nabi saw memasuki Mekkah langsung menuju Ka'bah. Di
sekitar Ka'bah masih terdapat 360 berhala. Kemudian Nabi saw
menghancurkannya satu-persatu dengan sebuah pentungan di
tangannya seraya mengucapkan: "Kebenaran telah tiba dan lenyap-
lah"kebalil"tt. K.b".t.rin telah tiba dan kebatilan tak akan keniUiti
lagi."2rs) Di dalam Ka'bah juga terdapat beberapa berhala t"tti{tggu
Nibi saw enggan memasukinya sebelum berhala-berhala ittr ilihan-
curkan. Kemudian berhala-berhala itu dikeluarkan. Di antaranya
terdapat patung Ibrahim dan Isma'il di kedua tangannya memegang
Azlam (ahak panah untuk berjudi). Sabda Nabi saw: "Celahalnh
mereka, sesungguhnya mereha tahu bahwa hedltanya (Ibrahim dan Isrnail
as) tidah pernah brjudi sama sekali." Setelah itu Nabi saw masuk ke
dalam Ka'bah dan bertakbir di sudut-sudut Ka'bah kemudiap keluar
dan tidak melakukan shalat di dalamnya.235)

Nabi saw memerintahkan Utsman bin Thalhah (termasuk
pemegang kunci Ka'bah) agar memberikan kunci kepada beliau.
b.trgin kirnci tersebutNabiiaw membuka Kabah kemirdian masuk
ke dalamnya. Setelah keluar Nabi saw memanggil-Utsman bin
Thalhah dan mengembalikan kunci tersebut kepadanya seraya
berkata: "Terimalah kunci ini untuh selamanya. Sebenamya buhan ahu
yang menyerahkan kepada kalian, tetapi Allah yang menyerahkanrryn
hepada kalian. Sesungguhnya tidah seoranpun ahan mmcabunrya (hah
memegang hunci l(a'bah) hecuali orang yang zhalim." Dengan ucapan
ini belliau mengisyaratkan kepada firman Allah: "Senmguhnya Allah
memerintahhan hnlian agar menyampaihnn amanat-amanat ilu hcPada
para ahlinya."23zl

Rasulullah juga memerintahkan Bilal naik ke atas Ka bah
mengumandangkan adzan untuk shalat. Kemudian orang-orang
berduyun-duyun masuk ke dalam agama Allah. Ibnu Ishaq berkata:
Setelih .r.^n"n-or"ns berkumnul d-i sekitarnva. Nabi saiv sambilSetelah orang-orang berkumpul d1 rnya, Nabi saw sambil
memegang ke-dua pqryanggah pintu Ka'bah m-engucapkan khutbah-
nya kepada mereka: 

''-

---- t---- ?-J.,)-PJ,axpJRtr"FAYg;*/,f Az;fi :,f =;iti'
l\{\

i{avg<I'k;iiit lJrfdr_r€ .gq,rar$r.d

<-qi1eii,$cfv;5*Mke*.try*V$i
A*gV..teryrrt,5$irs,vd{,#v-6'S
\r6i"\::i!q$r{;*IeeWKE+5Gtt'6r

.?6aiivifiae
235) Bukhari dan Muslim.
236) Diriwavatkan oleh Bukhari. Muslim meriwavatkan bahwa Nabi saw masuk Ka'bah

kcmudiai shalat d"i dalamnya. Mengenai masalah ini akan'kami bahas dalam komentar, insyaAllah.
237) Diriwayatkan oltih Thabiani, Ibnu Abi Syaibah dan lbnu Ishaq. Lihat Farftz I Bafi,81t4.
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'Tiada Ilah kecuali Allah semata. Tidak ada sehutu bagi-Nya.
pialqh (AUah) y,ang telah menepati janji-Nya; memenhngilan
hamba-Nya (Muhammad) dan mengalahkan musuh-musuh- sen-
dirinn. Sesungguhnya segala nurcam balas dmdnm, hanta dan darah
semunnya bqqfu di bauah he&n hnhihu ini, heatnli pmjaga l{a'bah
dan p ernb eri air mirrum hep a da j ama' ah H aji. Wahai fuiuir furaisy !
lSt-ryfggrlhnya Allah telah mencabut dai kalian kesombongan
lahiliygh dan mengagunghan dengan hetuntnan. Semua orang
berasal dariAdam danAdam itu berasal dari tanah."
Kemudian Nabi saw membaca:

u:!A#J;t:lr{U#i-rA:ziti,€!!.6r6v
< ry r cr_f. > f Gi(3i,-r *; iUr$'-"ff 6|ffi;

"Hai manusin seknl'ian! Sesungguhnya l{nmi (Atlah) telah menja-
dikan hamu sehnlian dni seoriig tai;-taU aai seoring perempuan.
Dan l{ami jadihnn hamu beberapa bangsa dan suki,- agar-hnmu
saling mengenal antara satu dengan yang lain. Sesungguhnya yang
p a I,W Tulio diantara hnmy da Iary panilangan AllaE -a dalah yang
paling bertaqwa..." (al-Hujurat: 1 3)

Selanjutnya Nabi s3w bertanya:

irE,J'-\5al 6yj6.*;fr5u
'Wahni hryury Qurais2l! Menurut pendapat hnlian, tindakan apahnh
yang hendak huambil terhadap kalian?"
Jawab mereka:

634{;:i'eg'$se
"Tbntu yang baih-baik! Hai saudara yahg malia dan putra saudara
yang mulia.'
Beliau lalu berkata:

' Peryitah * *;, *#mz::u^, ",,,,
Buklari dan Muslirq meriwayatkan dari Abu Syuraih al-'Adawi

bahwa Nabi saw bersabda di dalim khutbahnyu pud. waktufathu
Makhah "Sesungguhnya Mekkah telah diharamhan oleh Allah, bukan
manusia_yang- me-ngharamkannya; tidak boleh bagi seorang yang
beriman kepada Allah dan hari akhir menumpahkan-darah dan inen-
cabut pohon di Mekkah. Seandainy a adaorang yang berdalih bahwa
Rasulullah saw pernah melakukan peperangin d-i Mekkah, maka
katakanlah kepadanya : "sesungguhnya Allah rnmgizinkan bagi Rasul-

23E) Ibnu Sa'd dalamThabaqat-nya juga meriwayatkan riwayat serupa.

Sirah Nabawiyah: Analisis llmiah Minhajiah 353



Nya tetaDi tidnh mengizinkan (hal itu) bagi knlian." Hal tersebut pernah
diizinkin kepirdan-ya (Nabi saw) hanya sebentar. Sekarang'itgtte-
ramannya' telah kehbali lagi sebagaimana sebelumnya' "Hendaklah
yang menyaksikan menyampaikan kepada yang tidak hadir."- -Kemudian 

orang-orang berkumpul di Mekkah guna berbai'at
kepada Rasulullah Jaw untuk senantias-a meqdengqr- dan ta'at
kebada Allah dan Rasul-Nya. Setelah membai'atkaum lelaki, Rasu-
luliah saw membai'at kauri wanita. Maka berkumpullah para wanita
Quraisv di hadapan Nabi saw. Di antara mereka terdapat Hindun
binti 'Utbah yang ikut hadir dengan menyam-ar karena mengingat
kekejamannya ying pernah dilaliukannya terhadap Hamzah ra (di
p.r""re Uhud). Sete-lih mereka mendekat untuk mdnyatakan bai'at,
itasulillah saw bersab da "Hendahlah halian berbai'at hcpadnhu untuh
tidah rnempersehutukan Altah dengan sesuatu apapun-." HiTdun binti
'Utbah beikata: 'Demi Allah, engahu ambil bai'at dai ha'tni yaTtg tidah
engkau ambil dari haum lelaki tetapi kami akan memberihannya
hef,adamu." Lanjut Nabi saw: 'Dai tidah ahan mmcun." Hindun
menyergah lagi: " D emi Allnh, ahu du lu s ering mengambil _rygrry? 4?u
Sofyin. Ahu tidih tahu apahah hal itu dihalalknn ani tidah?' Iawab Abu
S.i(yan yang saat itu ikut hadir di majlis- itu: 'Aht hqlallan semua
haiaku yang pelnah hau ambil." Nabi saw bertanya: "Apqhnl 

"gryfHindun bintit Otbah?' J awab Hindun:' Ya, ahu adalah Hirtetn binti' Utfuh. "
Kata Nabi saw kepada Abu Sofyan: "Maalhnn in atas- perbuannnya
yang lalu, semoga Allah memaaJhanmu. " Selar-rjutpVa- Nabi saw menya-
iakin: "Dan hal'ian tidak ahan berz'ina. " Hindun berkornentar:'Wahai
Rasulullah adahah semang yang mudeka akan buzhm?" IGmudian Nabi
saw melanj utkan:' Dan halian tidah ahan membunuh attah-attah knlian. "
Hindun mbnukas: "Kami pelihara Putra-putri hami di waktu hecil tenpi
setelnh besar mghau bunuh di Badr dnn knmu mmgetahui merekn. " Umar
ra yang iuga ikut hadir di majlis ini tersenyum mendengar ucapan
H ildu; ie;sebut. Nabi saw mLlanj utkan : " D an halian tidak bubohong
untuh menutup-nutupi apa yang ada di depan atau di belahnng kalian."
Hindun berkata: "Demi Allah, b*bohong adalah peftuatan yang sangat
buruk dnn melebihi batas'itu setuDa." IGmudian R-lsulullah saw berkata
kepada Umar ra: "Bai'atlithSianita (wanita-wanita yang telah dimin-
talian amnesti kepada Rasulirlldh saw)." Lalu Umar ra pun membai'at
mereka.

Dalam pembai'atan ini Rasulullah saw tidak berjabatan tangan
ataupun menyentuh wanita, kecuali wanita yang telah dihalalkan
Alla6 kepadanya.Ar)

Bukhari meriwayatkan dari Aisyah ra, ia berkata: Adalah Nabi
saw membai'at kaum wanita secara lisan (saja) dengan ayat ini:
'Tidah menyehutuhan Atlah dmgan sesaatu4un." Selanjutnya Aisyah
ra menjelaikan: "Tangan Rasululhh saw tidak menyentuh tangan wanita
sama sikali hecuali wanita yang telah halal baginya." Muslim meriwa-

239) Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dan'Ibnu Jurair.
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yatkan hadits yang serupa dengan ini dari Aisyah ra.arDl

Pada hari Ib tlru Mahkah ini Ummu Hani' binti Abu Thalib mem-
berikan jaminan perlindungan kepada seorang Musyrik tetapi Ali
ra bersikeras ingin membunuhnya. Ummu Hani' berkata: IGmudian
aku datang kepada Nabi saw.Icaikaaku &ottg, beliausedangmandi
dan Fathimah, anak beliau, menutupinya dengan kain. Kemudian
aku ucapkan salam kepada beliau. Beliau bertanya: "Siapakah ini?"
KujawaL: "Llmmu Hani'binti Abu Thalib." Nabi saw menyambut:
"selamat datang Ummu Hani'." Setelah selesai mandi, beliau lalu
shalat delapan raka'at der.rgan be$ungkus sahr kain kemudian mening-
galkan tempatnya. Kutanyakan: Wahai Rasulullah saw, anak ibuku,
Ali ra, bersikeras ingin membunuh seseorang yang telah kujamin
keamanannya (lelaki itu adalah Ibnu Hubairah).

Kemudian Nabi sawbersabda: "I(ami teloh melin&ngi orallg yang
enghau tinfungi wahai ILmmu Hani' .''.4t1- 

Adapun orang-orang yang telah diperintahkan Rasulullah saw
untuk membunuhnya, di antara mereka ada yang telah dibunuh
dan sebagian yang liin telah masuk Islam. Huwlirits, Abdullah Ibnu
I(hathal dan Muqis bin Hubabah tewas dibunuh. Demikian pula
salah seorang di antara dua orang penyanyi wanita, sedangkan wanita
penyanyr yang satu telah masuk Islam. IGpada Abdullah bin Sa'ad
bin Abu Sarah telah dibeii syafa'at (ampunan) dan telah mem-
buktikan dirinya sebagai seorang Muslim yang baik. Demikian pula
kepada Ikrimah, Hubar dan Hindun binti 'Utbah.

Ibnu Hisvam meriwavatkan bahwa Fadhalah bin Umair al-
Laitsiaa birniaksud ingin "membunuh Nabi saw pada saat beliau
sedang thawaf di Ka'blh di hari fath:u Makhaft. Ketika Hadhalah
mendekat" tiba-tiba Rasulullah saw mengatakan: "Apakah ini Eadhalah? "
Ia menjawab: 'Ya, saya Fadhalah wahai Rasulullah saw." Nabi saw
bertanya: "Apa yang sedang kamu pihirhnn?" la menjawab: "Tidak
memihirhnn apa-a4, ahu sedang tuingat Allah koh." Sambil terse-nyum
Rasulullah saw berkata : "Mohonhh ampun hepada Allaft... " Kemudian
Nabi saw meletakkan tangannya di atas dadanya sehingga hatinya
menjadi tenang. Fadh,alah berkata: "Begitu beliau melepas-kan
tangan dari dadaku, aku:merasa tak seorangpun yang lebih aku
cintai dari pada beliau." .-

Kemudian Fadhalah liembali ke rumahnya melewati seorang
yang pernah dicintainya: Wanita itu memanggil dan mengajaknya
bicara, tetapi kemudian dari mulut Hadhalah keluar untaian bait-
bait ini:

2,10) Lihat Bukhari,8/135 dan Muslim, ff29.
241) Bukhari dan Muslim.
242) Kisah ini disebutkan oleh lbnu Hisyam didalam Siz&-nya dan dikemukakan oleh lbnul

Qayyim di delam ZaAil Ma'ad. Tetapi saya tidak menemukan biografi Fadhalah ini di dalam al-
Ishabah ataupun di dalam al-Isti'ab.
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"Dia berkata: Marilah kita ngobrol!
Tidak, iawabku.
Allah dan Islam telah melarangku
Aku baru saia rnelihat Muhammad
Di hari peniklukan, hari dihancurkannya
semua berhala
Agama Allah itu sangat jelas dan nyata
Sedang kemusyrikan adalah kegelapan."

Menurut riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas, Nabi saw'berada
di Mekkah selama ig hari dengan mengqashar shalat.

BEBERAPA'IBRAH
Sekarang, setelah Anda menyaksikan peristiwa-peristiwa

kemenanga nbesar (al-fathul'adzhim) yang dikaruniakan Allah kepada
Nabi saw-Nya beserta para sahabatnya, Anda dapat mengetahui
nilai da'wah sebelumnya dan peristiwa-peristiwanya. Seluruh rahasia
dan hikmah Ilahiahnya menjadi jelas di hadapan kedua mata Anda.

Sekarang, setelah Anda membaca kisah Fathu Mahhah, Anda
dapat mengetahui nilai hijrah dari Mekkah sebelumnya. Anda dapat
mengetahui nilai pengorbanan dengan negeri, tempat kelahiran,
harta, keluarga, kerabat dan nyawa di jalan Allah. Tak sedikitpun
dari pengorbanan ituyang hilang sia-sia, selama Islamtetap eksis....
Semua yang kita miliki tak ada artinya bagi kita jika Islam kalah.

Sekarang, setelah Anda merenungkan peristiwa-peristiwa
kemenangan besaq Anda dapat mengetahui secara tepat nilai jihad,
mati syahid dan tribulasi-tribulasi yang terjadi sebelumnya. Semua
pengorbanan dan penderitaan itu tak ada yang sia-sia. Tirk ada setetes
darahpun dari seorang Muslim yang sia-sia. Semua penderitaan yang
dialami kaum Muslimin dalam peperangan dan perjalananmereka,
tak ada yang percuma tanpa makna. Semuanya terjadi sesuai
perhitungan... Semuanya menjadi bagian dari harga keme-nangan
dan kejayaan... Itulah sunnntullah bagi para hamba-Nya: Tidak ada
kemenangan tanpa Islam yang benar; tidak ada Islam tanpa'ubudiah
kepada-Nya dan tida-ka$a 'ubudiah tanpa pengorbanan, merendah-
kan diri di pintu-Nya ddnlifud di jalan-Nya.

Sekarang, setelah Anda menyaksikan berita kemenangan akbar
ini, Anda dapat mengetahui nilai besar dari perdamaian Hudaibiyah.
Barulah sekarang Anda memahami rahasia Ilahiyang secara lahiriah
membuat Umar dan sebagian besar para sahabat terperanjat. Seka-
rang Anda dapat memahami dan menerima sepenuhnya kenapa Al-
lah menamakan perjanjian damai itu dengan 'fath': "DanDiamenbe-
rihan sebelum itu (penakluhan Mekhah) hemenangan yaflg dehat." (al-
Fath:27).

Kesemuanya itu tidak lain hanyalah hakekat kenabian yang
menuntun kehidupan Nabi saw.

Ingatkah Anda ketika Nabi saw keluar dari Mekkah dengan
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cara bersembunyi, melewati bukit dan menembus padang sahara
berhijrah menuju Yatsrib? Demikian pula para sahabatnya."Mereka
berhijrah _secari sembulyi-sembunyi meninggalkan haria, keluarga
dan tanah kelahiran demi mempertahan-kan eksistensi ag4ma'
mereka?

Tetapi sekarang mereka telah kembali ke tanah kelahiran,
iqlqa_rga dap ht44 lnereka. Mereka kembali dengan jumlah yang
lebih besar dan lebih kuat dari sebelumnya. Merekikerirbali deirgan
disambut dan dihormati oleh orang-ordng yang kemarin mengisir
mereka.

- - 
Para penduduk Mekkah pun masuk ke dalam agama Allah secara

berduyun-4ry,.rn. pjla,l y-ang dahulu disiksa oleh-kaum Musyrikin
di tengah kota Mekkah, kini ia naik ke atas lG'bah menguman-
dangkan suara takbir dengan suaranya yang lantang.

Suara yang dahulu menjerit: ahad...ahad...ahad, dj bawah
himpitan batu besar itu, kini beikumandang lantang dari atas fabah
mengucapkan: La llaha lllallah, Muhammad Rasululla&,. sementara
semua orang tunduk khusyu' mendengarkannya.

Itulah hakekat Islam, betapa bodoh dan duneunva manusia
yang berjuang dan Qerjjh-ad di iur-ar jalan Islam, kireia ia hanyi
memperjuangkan kebathilan dan kehampaan.

, .Peristiwa-peristiwa .hemenangan besarini mengandung banyak
pelajaran dan hukum, di antaranya:

Pertama: Hal yang Berkaitan dengan Perianiian Damai dan Pelang-
garannya

2.

l. Penyebab Fatlu M alfuh menunjukkan bahw a Ahlul' Ahdi (orang
yang terikatpedanjian damai) dengan k-aum Muslimin apabili
memerangi orang-orang yang berada di bawah jaminan perlin-
dungan dan-keamanan kaum Muslimin, boleh diperangi dengan
sebab-tindakan pengkhianatan tersebut. Perjanjian antara me-
reka dan kaum Muslimin menjadi batal. Inillh yang disepakati
para ulama' secara umum.
Cara yang ditemFuh nasutullah saw dalam menaklukkan Mekkah
menunjukkan bali$b'ssorang imam kaum Muslimin dan
pemimpin mereka beJeh melancarkan serangan dan serbuan
secara mendadak terhadap musuh disebabka-n oleh pengkhia-
natannya terhadap perjanjian tanpa memberitahukan teilebih
dahulu. Seperti-anda lihat, Nabi iaw memutuskan keberang-
katan ke M-ekkah seraya berdo'a:

';A,"11'655"iijr.d:,e't$
'Ya fllah tutuplah mata orang-orang furaisy agar mereha tidah
me lihathu kecuali secara t'iba --tiba.' -

Demikianlah kesepakatan para ulama' secara umum.
Apabila tidak ada pengkhianatan tetapi hanya dikhawatirkan
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akan terjadinya pengkhianatan, berdasarkan beberapa bukti dan
tanda yang sangat kuat, maka seoranglmamtrdakdibolehkan lang-
sung membatalkan dan menyerbu atau menyerang mereka secara
tiba-tiba. Tetapi mereka semua harus diberitahukan terhbih dahulu,
dengan dalil firman Allah:

iadinya) penghhianatan dari
p erj anjian in hepada rnuekn

"Dan jika kamu khawatir ahan
suntu golongan, maha hernbalika
dengan cara yang jujur Sesungguhnya AIIah tidak menyuhai or-
ang-orang yang berkhianat." (al-Anfal: 58)

Yakni beritahukanlah pembatalan kamu tentang perjanjian itu
kepada mereka.
3. Di dalam amalan Rasulullahsaw ini jugaterdapatdalilbahwa

tindakan pengkhianatan yang dilakukan oleh sebagian mereka
(musuh) dianggap sebagai tindakan mereka semua, selama tidak
ada orang lain yang menolak tindakan tersebut secara jujur.
Nabi saw menilai diamnya orang-orang Quraisy dan peng-
akuan mereka terhadap tindakan serbuanyang dilakukan oleh
sebagian mereka kepada sekutu kaum Muslimin, sebagai bukti
bahwa mereka telah sama-sama melakukan pengkhianatan.
Sebab, ketika orang-orang Quraisy itu masuk dalam ikatan per-
janjia4 damai adalah karena mengikuti parapemimpin mereka.
Demikian pula dalam soal pengkhianatan pe{janjian ini.
Selain itu, Rasulullah saw juga pernah menyertu semua pem-

bangkang Banu Quraizhah tanpa menanyakan kepada masing-masing
mereka apakah ia menciderai perjanjian atau tidak? Demikian pula
tindakan Nabi saw terhadap Banu Nadhir. Beliau telah mengusir
mereka semua dengan sebab pengkhianatan yang dilakukan oleh
sebagian mereka.

Kedua: Hathib bin Abi Balta'ah dan Hal yang Berkaitan dengan
Tindakannya.
1. DisinikitamenemukansatubuktibarudarikenabianMuhammad

saw. Beliau mengatakan kepada sebagian sahabatrl"a : "Buanglcatlah
sampai kalian tiba dLlcpbun Khakh, lcarena di kebun ini ada seo-
rang wanita yang setai\ membawa surat. Ambillah surat itu
darinya." Siapakah klranya yang memberitahukan tentang
surat ini kepadanya? Ia adalah wahyu... Dengan demikian ia
adalah kenabian. Ia adalah dukungan Ilahi kepada Nabi-Nya
agar rencana Ilahi untuk mengaruniakan kemenangan besar
kepada Nabi-Nya berjalan dengan baik.

2. Apakah boleh menyiksa terhrduh dengan berbagai sarana guna
memaksanya untuk mengaku? Sebagian orang menjadikanper-
kataan Ali ra kepada wanita tersebut ("lceluarlcanlah surat-itu,
kalau tidak engkau akan kami telanjangi) sebagai dalil bahwa
s€orang Imam atau wakilnya boleh melakukan apa saja yang
dianggap ampuh untuk rnembongkar kejahatan-. Selairi itu,
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mereka juga berdalil dengan suatu riway-at yang mengt$k"tl
bahwa oiailg-orang Yahudi-perna\ menygmbunykan harta Huyai
bil Akht b"di peiane fhaibar kemudian Nabi saw berkata
t """d. ""*an 

iluYail'A pa vane dilakulcnn oleh Huyai terhadnp
*"iii i t" t it y an g diU a*,hry a d iri B anu N adh ir? " I a me nj awab :

" H ab;," dip alcai bi ay a hi dui dan p ep er an gary. " Nabi,saw be rkata :

lrti" tehadinva peperangan sampai-selcatang belum begitu
tiiit"diict*hnirtiitusingatbaiyak."gk'hlrnyaRasulullah
ri* -.ttye?ahkannya kepadl Zubiir. Kemudian Zsbair me-
nviksanvi dan barulih ia mengaku: "Akupernahmelihat Huyai
menimbunnya dengon puing di sini." Setelah dicari ternyata
karung kulif berisiharia itu ada di bawah timbunan uing ter-
sebut.

Sebagian pengkaji di masa sekarang menisbatkan pendapat
seperti inikepada Imam Malik.

Pendapit vane benar menurut semua Imam yang einpat dan
iumhur ulama. tid'ak dibolehkan menviksa tertuduh yang belum
't iU"lti kejahaiannya dengan buktibuliti yang sah dan cukup demi
*""duputl*" pengaku"ttnfa. Orang yang tertuduh tetap bebas selama
belum lerbukti kesalahannya (praduga tak bersalah).

Berita tentang wanita yang membawa surat ltrathib ke Mekkah
dan ancaman Ali ia kepadat vu it r tidak dapat dijadikan sebagai
dalil bagi pendapat mereka tersebut diatas, karena dua sebab:

Pe*alma: Wlnita itubukan sekedartertuduh tetapi telah tertukti
secara pasti dengan pemberitahuan manusia yang paling.j.ujyr,
Muhammad saw.lemberitahuan Nabi saw ini lebih kuat dari bukti
pengakuan wanita itu sendiri. Karena itu, hal ini tidak d3qat dikias-
Luni"ttg.n orang yang tertuduh dengan berbagai.tuduhan yang
belum piti a.ti oing-orang yang-tidak-ma'shum. Begitu pula dengan
masalah paman Huyai bin Akhtab.

IGdua: Melucuti pakaian untuk mencari surattidak dapat disa-
makan dengan penyiicsaan atau pemenjaraan. Perbedaan Sntara
keduanva sitteat besar. Surat itu-sebenarnya sudah pasti dibawa
oleh wa'nita teisebut namun tidak ada ialan untuk mendapatkannya
kecuali dengan melucttilSi pakaiannya. Oleh sebab itu, tindakan
tersebut (meirsancam nrelututi pakaian) dapat dibenarkan bahkan
waiib diiakukln demi melaksinakan perintah Rasulullah saw
(mlngambil surat). Sedangkan penyiksaan yang dilakukan Zubair
Lrhaiap paman Huyai bin AkhtaS ,pytama: karena didasarkan kepada
hakekai 6ukan tud-uhan, hedua: karena berkaitan dengan unrsan
iihad dan DeDeransan antara kaum Muslimin dan musuh mereka.
'g"g.fiu":u tit,rttgkitt hal itu diqiaskan dengan tindakan penyiksaan
terhadap sesama Muslim?

Sedangkan pernyataan yang menyebutkan bahwa hal tersebut
merupakan"p.ni"p"i Imani M;lik ri di dalam fiqihnya adalah
pernyataan ying bdthil dan bertentangan dengan apa yang termak-
lub di dalam madzhabnya.
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Di dalam al-Mudatwsanah d,an riwayat Sihnun dari Malik ra,
terdapat perkataannya: "Aku tany a, apa pendapat Anda jika-ra meng-
akui sesuatu dari hukum hadd setelah diancam atau diborgol atau
diteror atau dipukul atau dipenjarakan; apakah harus dikenakan
hukum hadd atau tidak? Ia bCrkata: Malik menjawab: Barang siapa
memberikan pengakuan setelah diancam maka ia tidafbollh
dikenakan hukuman. Tero4 borgol, ancaman, penjara dan pukulan
penuqut saya adalah ancaman." Selanjutnya ia beikata: "Aliu tanya-
kan, jika oring itu dipukul dan diancain k6mudian mengemukali'an
grang yang terbunuh atau menunjukkan barang yang dicuri, apakah
dikenakan hukum hadd atas dasarpengakuannya itu atau tid-ak? Ia
menjawab: Tida\ boleh dikenakan hukim ft add-atasnya kecuali jika
ia mengakui hal tersebut dalam keadaan aman atau tidak takut
sesuatu."243)

3. Hadits tentang teguran Rasulullah saw kepada Hathib dan
jawa-bannyalepada Nabi saw kemudian ayat al-Qur'an yang
diturunkan dengan sebab peristiwa tersebut, menunjukkan
bahwa kaum Muslimin dalam kondisi apapun- tidak dibo-
lehkan menjadikan mushu-musuh Allah sebagai teman-teman
setia yang diberi berbagai informasi perjuangan berdasarkan
rasa kasih sayang atau mengulurkan kepada mereka tangan
persaudaraan dan kerjasama. HukLrm ini tetap berlaku kendati-
pun Nabi saw memaaftan HathibbinAbi Balta'ahyangberdalih
punya hubungan sangat erat dengan Quraisy.
Ayat-ayat al-Qur'an yang diturunkan mengenai peristiwa ini

secara tegas memerintahkan kaum Muslimin agar memberikan
wala'mereka hanya kepada Allah dan menjalin hubungan mereka
dengan manusia, siapa pun mereka, atas dasarwala'mereka kepada
agama yanghanifini. Jika tidak, bagaimana bisa dibayangkan kaum
Muslimin akan bersedia mengorbankan harta, jiwa, syahwat dan
hawa nafsu rnereka di jalan Allah?

- Itulah persoalan sebagaian besar orang-orang yang menyata-
kan dirinya Muslim di abad ini.

Merika pergi ke-rnasiid menunaikan shalat, banyak membaca
dzikir dan talgan mereka'tidak pernah lepas dari tasbih, tetapi
mereka menjalin hubungah di:ngan manusia atas dasar wala' kepada
keluarga dan kerabat atau kepentingan harta dan dunia ataupun
keinginan syahwat dan ambisi pribadi. Tidak penting apakah-hal
itu benar atau batil. Bahkan mereka menjadikan agama Allah sebagai
sampul bagi ambisi duniawinya yang rendah!

Mereka adalah orang-orang munafik yang lantaran ulah
mereka kaum Muslimin harus mengalami berbagai keterbelakangan,
perpecahan dan kelemahan.

243) al-Muda mouta 16193.
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Ketiga: Abu Sofyan dan Sikap Rasulullah saw terhadapnya

- Sungguh ajaib, di hari kemenangan besar ini Abu Sofuan meru-
pakan orang yang pertama kali memperilrgatkan kaumnya dari
usaha melakukan perlawanan kepada li.asuhillah saw, dan ielopor
orang-orang yang masuk ke dalam agama Allah secara beiduvirn-
duyun pada hari itu. Padahal Abu Sofyan adalah penggerak-dan
pemimpin utam-a setiap peperangan yang dilancirkin tvtekkah
terhadap Rasulullah saw di masa Jahiliyah.

Barangkali hikmah Ilahiah menghendaki penaklukkan Uekkah
tanp_a -peperangan sama sekali dan tunduknya para penduduk

yan€
lainnya, setelah pertemuannya dengan Rasulullah saw di Marruzl

Diantara bentuk pe_ndahuluan untuk hal di atas adalah pernya-
taan Rasulullah saw:^"Barangsiapa y;"i *";i ;;A;;;ian AAu
sofiian ia selamat." Pernyataan ini dikeluarkan oleh Rasulullah saw
setelahAbuSofyan {nenyl4kgt di|r masuk Islam, disamping untuk
"mengikat" hatinya kepada Islam dan meneguhkannya. lindi tentu-
nya tahu bahwa Islam berarti penyerahan airi Gitiskd keoada
rukun-rukun Islam_baik yang beisifit amaliah atau pun i tiqaiiah.
Kemudian seorang Muslim harus memperkokoh Islanidan keiinanan
di dalam hatinya, melalui komitmentnya secara terus menerus
lqp"au prinsip-prinsip dan rukun-rukun Islam. Diantara faktor-
laktor yang akan memotivasi seseorang untuk tetap komitment ialah
'penjinakan" yang dilakukan kaum Mus'limin terhadap hatinya dengan
Qe$agai sarana dan cara yang dibolehkan, sampai akdr-akar keimaian
di.hatinya Te.nJ.adi kuat dan keislamannya pun mantap tak mudah
dihempas oleh badai kehidupan.

Hikmah ini tidakHisarlari oleh sebagian sahabat Anshar ketika
m.r*? mende-ng-ar \a$lullah qaw -rf,e"-"-6",;a"*g";ipi
masuh ke rumah Abu Sofiian'ia sehmat", sehingga mereka m"""gio
bahwa Rasulullah saw- mengatakan demikili dan memb".iir"
pengampunan karena rasa cintanya kepada negeri dan kaumnya.

Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah ra bahwa ketika triabi
saw mengl,lmumkan hal tersebut, sebagian orang Anshar berkata
kepada-sebagian yang lain: Ta telnh tdpengaruh-oleh rasa cinnnyi
+1p"4! harypryng halamannya dan hasih sayang terfiadap heluarganyi."
Abu Hurairah ra melanjuikan: Kemudiah w-ahyu turirn. rika wihyu
sedang diturunkan kami biasa mengetahuinya dan tidak ada seorang
pun 4iantara kami yang berani mengangkat kepalanya kepadi
Rasulullah saw sampai wahyu itu selelai diturunican. ridak i.ma

tan-p-a -peperangan sama sekali dan tunduknya para penduduk
Mekkah kepada Rasululah saw -padatral mereta p'ernah mengusir
dan menyiksanya- tanpa perjuangan berat atau iretualanea;dariqan menJnKsanya- Iilnpa pe{uangan berat a
kaum Muslimin. Maka terjadilah Islamnya Abu

hahran, agar ia kembali kepada kiumnya di Mekkah kemudian
mencabut gagasan peperangan_dari benik mereka dan mengkon-
disikan suasana Mekkah untuk suatu kedamaian yung trring,r-
burkan ke hidupan Jahiliyah d a! kemusyrikan, tem"a"ia" it""ggl"-
tinya dengan kehidupantauhid dan Islam.
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kemudian Rasulullah saw berkata: "Hai haum Anshar!." Mereka
meniawab "I(ami sambut funggilanmu wahai Rasulullah!" Nabi saw
melinjutkan: "I(alian telah tilngatahan bahwa ia (Nabi sqtQ, telgh
teOenianth oleh rasa cintanya h"P"fu hampung halamannya." Mereka
m6njiwab: 'Ya kami telah ineng-atakanny-a'" Sabda Nabi saw: "Tidah!

seinguhnya ahu adahh lwnba Aufuh dan Rarul-Nya. Ahtr tel0h bqhiir^l,
nepfi eruin dan kqada halian. Aku hidup 4! tengah - tengah halian dan
aiu akan mati di tinsah- tmsah halianli lGmudian mereka datang
kepada Rasulullah Jaw sanibil menangis dan berkata: "DemiAlhh,
narn; t;aan mengatahnn iU hcanli hnrena rasa cenbunt hami Wda
Allah danRawl-Nya."

Demikianlah apa yang kami katakan tentang perbedaan antara
Islam dan iman. p6rb'i:aain inilah yang akan menghilangkan k-e-

musykilan di sekitar proses Islamnya Abu Sofyan ra. Seperti anda
tahu, ketika Nabi saw bertanya kepadanya: "Belum tibahah saatnya
bagi anda untuk metryadari bahwa ahu adalah Rafll Allah?o, ia men-
j aiab : " Derni Allah, mengenai hal yang s9u ini sampai sehnmng di dahm
"dirikxtr?tosihadasesuatuy-angmmgganiaV."YtemudianAbbasraberkata

kepadanva : " Celaka hamul UasttL,lah Islam dan bercaksilah bahwa tidah
oao non-kecuali Auah dan Muhammad adalah Rasul Allah, sebelum

tehermu dipengal/. " Saat itu baru Abu Soffan mengucapkan syahadat
secara benar.

Kemusykilan yang mungkin timbul dalam hal ini ialah: Apa
nilai keislaman yaig ti?at< lahir-ke-cuali-se1elah a{a9Va ancaman?
Sebab ia baru si5a riengatakan bahwa di dalam di{nya ada suatu
ganjalan untuk riengakui kenabian Rasulullah saw?

yang telah anda keltahui, bahwa yang dituntgt di dunia dari seoran-g

in"Jvtit atau kafir bukanlah keriantapan iman secara semPurna di
dahlm hatinya pada saat ia diharapkan masuk ke dalam Islam.

Pada siat seperti itu ia hanyadituntut men-yerahka.t \istXtanl
diri dan lisannvi kepada agania Allah kemudian tunduk untuk
mentauhidkan elhh dan men--gakui kenabian Rasul-Nya serta segala
sesuatu vane dibawanva darilllah. Adapun keimanannya, maka ia
akan tumbrih setelah-itu*peiring dengin kesinambungan komit-
mennya kepada Islam. .' ''

tltt t.t sebabnya AlDh berfirman di dalam Kitab-Nya yang
mulia:

i< ji,ai$:{,,f f$6:tA6:,Sd,IilSf SizrUi''l11t',
"Orang-orang Arab Badui itu berkata: " I(ami telah beriman ."
IfunkZntah (kqada merehn) : " I(amu belum berimaa te-tgpi fqta-
hantah ' nanii tdah hmduk ', hnrena 'irnan in behm mawk ke dalam
hatimu. " (al-Hujurat: 14)

Oleh sebab itu pula, pada saat Peperangan seorang Muslim
tidak boleh menganggap Islamnya salah seorang diantara orang-
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orang kafir di tengah pertempuran sebagai sekedar takut dari pedang
atau ingin mendapatkan rampasan_atau menampakkan-sesuatu yang
tidak diyakininya, betapapun tanda-tanda yang membuktikannya.
Sebab, yang dituntut darinya bukan langsung membersihkan apaSebab, yang dituntut
yang ada di dalam hatinyl tetapi mem

bukan langsung membersihkan apa
tapi memperbaiki (ishlah) apa yang

hampak. Oleh sebab itu Allah menegur tlndakan seb-agian sahabat
Rasulullah saw yang membunuh
keislamannya dalam suatu pertempuran
dinilai sekedar takut dari pedang:

" Hai orang-orang yang buiman, apabila fuger P@ ftet?erang )
di jalan Allah, maha tel'itilah dan janganliih hnmu mmgatahan
hepadn uang yang mengucapknn "salam" kepadanran: " I{ntrut buhnn
seorang Mu'min ' (lalu karnu membunuhnya), dengan maksud
mencari harta benda kehidupan dunia, harena di sisi Allah ada
harta yang banyah. Begiht jugalah headaan katrut daluht, lah Allah
menganuguadkan niEmai-Nya atas hann4 malu telitilah. Sesung-
guhnya Allah Maha Mengetahui apa yang hamu hujahan.' (an-
Nisa':94)
Perhatikanlah bagaimana Allah mengingatkan mereka tentang

keadaan mereka dahulu ketika masuk Islam. IGbanyakan mereka
pada waktu itu seperti orang yang keislamannya tidak mereka akui
sekarang. Kemudian Allah mengaruniakan nikmat-Nya kepada mereka
sehingga keislaman mereka menjadi baik dan bersih, seiring dengan
pengamalannya yang terus-menerus terhadap hukum-hukum Islam.

Diantara kebijaksanaan Rasulullah saw setelah Abu Sofyan
menyatakan keislamannya ialah memerintahkan Abbas supaya
membawanya ke mulut lembah tempat lewatnya tentara-tentara
Allah, agar dia menyaksikan dengan kedua matanya bagaimana
besarnya kekuatan Islam dan orang-orang yang dahulu berhijrah dari
Mekkah sebagai orang-orang tertindas! Disamping, agarpelaJaran ini
menjadi penguat pertama bagi keislamannya dan peneguh bagi
aqidahnya.

Maka Abu Sofyan pun menyaksikan parade militer pasukan
demi pasukan dengan penuh ketakjuban... Sehingga ia beberapa
kali menoleh kepada A'bbas ra seraya berkata (sebagai orang yang
masih dipengaruhi oleh qisa:.sisa pemikiran Jahiliyah):

.lqli;-a\53J\',g*jg:{-M:,,6r\'6
"I(emenakanmu kelak akan menjadi maharajd besar! "

IGmudian Abbas menyadarkannya dari sisa-sisa kelalaiannya
terdahulu seraya berkata:

';itr,6$ds:U
"Wahai Abu So$an, itu bukan kerajaan, melainkan kenabian."
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Keraiaan apakah vang ia maksudkan ? Ia pernah menampik
keraiaan.harta kekayaan iian kedudukan ketika semua itu kalian
tawarkan kepadanya di Uekkah dahulu, padahal ketilq itu iatgngah
mengalami ienderitaan dan penyiksaan iiari kalian. Tidakkah kalian
mem"aksanya berhijrah darii ne-gerinya hanya karena ia- menukar
kerajaan ying kaliin -tawarkan-kepadany-a dengan kenabian yang
diserukannya agar kalian mengimaninya?

Sesungguhnya ia adalah kenabian!...
Itulah unskaDan vans dikehendaki oleh hikmah Ilahiah melalui

lisan Abbas ra,-r.hingja m--enjadi jawaban abadisampai Hari Kiamat
atas setiap orang yai! menriduli da'wah Nabi saw sebagai da'wah
vane ingin merJbut liekuasaan atau menginginkan kerajaan atau
inefi menehidupkan Nasionalisme. Ungkapan ini meqiadi tema utama
Ua"gi t<ehii,tpati Rasulullah saw dari awal hingga-akhir.kehiduq-

"ttin". 
Setiab saksi berbicara bahwa beliau diulus hanyal4h untuk

.n.riyu*p"ilian Risalah Allah kepada umat manusia, bukan untuk
menii.ilian kerajaan bagi dirinya sendiri di muka bumi.

Keempab Renungan tentang cara Rasulullah saw Memasuki Mekkah

1. Telah kita ketahui dalam riwayat Bukhari dari Abdullah bin
Mughaffal bahwa ketika memasuki Mekkah Rasulullah saw
meirbaca surat al-Fath berulang-ulang dengan suara yang
merdu sekali. Ini menunjukkan -seperti Anda simak- bahwa
Nabi saw saat memasuki kota Mekl<ah tengah hanyut dalam
suasana syuhud ma'allah (khugyu' men-gingat- akan karunia
Allah), bui<an dengan kecongkalian dan kesombongan.

Gambaran ini diperjelas lagi oleh riwayat I!49 Is\aq bahwa
ketika sampai di Dzi-Thriwa, Nibi saw menundukkan kepalanya
karena taw:adhu' kepada Allah, ketika melihat kemenangan yang
dikaruniakan Allah kripadanya, sampai janggutnya hampir menyenhrh
punggung untanya.- -lni 6erarti Rasulullah saw saat itu tengah tenggelam dalam
suasana'ubudiah sepenuhnya kepada Allah,-karena menyaksikan
hasil dari pelaksanain pp$ritah Rabbnya dan buah dari semua pen-
deritaan y:ang pernah ilibbainya dari kaumnya.

Sesungguhnya ia adalah saat-saatyang harus dipenuhi dengan
sikap svuku-r-kepada Allah semata bahkan seharusnya seluruh waktu
ini fita isi denglan semangat 'ubudiah kepada Allah.

Demikianlah seharusnya seluruh keadaan kaum Muslimin:
'tlbudiahsecara mutlak kepaiia Allah dalam keadaan susah dan gem-
bira, dalam suasana kemenangan dan kekalahan, {a!a-m kondisi
lemah dan kuat. I(aum Muslimin tidak boleh merendahkan diri di
hadapan Allah hanya pada waktu sulit dan musibah saja, sehingga
ketiki semua kesulitan itu telah sirna mereka dimabuk kegembiraan
sampai melupakan aiaran-aiaran Allah, seolah-olah mereka tidak
perriah berdo"a dengin khuslu' kepada Allah meminta agar mereka
dibebaskan dari kesulitan yang membelitnya.
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2. Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari ini juga menunjukkan
disyaritatkinnya tiembaca al-Qur'an dengan suara merdu
(torannum) sesual huktur bacaan yang ada. Suatu tata-cara
membaca yang diungkapkan oleti Abdullah bin Mughaffal
dengan isdiah farii'.Pdndipat ini disepakati oleh semua ulama'
Syaf iyah, Hanafiah, sebigian besar ulama' Malikiyah dan
lainnya.
Tentang riwayat dari sebagian besar para sahabat atau tabi'in

yang menunlut<ta-n bahwa Rasulullah sa* melarang meinbaca al-
Qur.an dengan lagu dan suara merdu, para Imam tersebut rr-leng-
artikannya dengan suatu lagu bacaan yaqg me-ngakibatkan kesa-
lahan daiam pengucapan huruf dan kaidah-kaidah tilawah. Sebab,
tilau;ah t.petti inipari ulama' sepakat tidak membolehkannya.

3. Kebijaksanaan Rasulullah saw yaqg nlen-lerintahkan -para
sahabatnya agar rnemasuki Mekkah dari berbagai-arah adalah
suatu tadbir (strategi) yang sangat bijaksana. Sebab dengan
demikian para penduduk Mekkah tidak punya kesempatan
untuk melancarkan pep€rangan jika mereka menginginkanny- a,
karena mereka terpiGa harus memencarorang-orang mereka
dan menempatkankekuatan mereka keberbagai pe4iuru Mek-
kah sehingg-a kekuatan lrerlawanan mereka menjadi lesu.

Rasulullah saw mengarnbil tindakan ini derni menghindarkan
teriadinva #numpahan dirah dan memelihara makna kbselamatan
aair tcealminan bagi tanah Haram. Oleh sebab itu, Nabi saw meme-
rintahkan kaum illustimin agar tidak melancarkan pepemngan kecuali
kepada orang yang memulai peperangan, dan mengumumkan siapa
yairg memasuki mrnahnya dan menutuppinturumahnya ia selamat.

Kelima: Hulnrrr&lbyaqgKhusus Bedcaitan derrganTanahSucil\ekkah

I. I^anngan Ba'pra*Adi dalamnga
Seperti kitaketahui, Nabi saw melarang para sahabatnya me-

lancarkan peperangan, kecuali jika ada orang yang memulai pepe-
ranganterliadap ka"E"I Muslimin dan kecualienarn orangy-an-g telah
diuirumkan oleh Nabilaul Keenam orang ini harus dibunuh dimana
saja diternukan. \ '-!

Kita juga mengetah\i bahwa Nabi saw tidak senang kepada
peperansin yang dilakukan oleh Khalid bin Walid terhadap sebaglan
i"ha"atit nfut t6h, yang diketahuinya melalui kilatan p6dangdari
kejauhan.

Setelah diberitahukan kepada beliau bahwa Iftalid bin Walid
diserang terlebih dahulu kemudian mengadakan perlawanan, maka
beliau Ersabda: 'Ketstua n (qadha) Ailnh iu baih." Selain dari yang
dilakukan Khaliil bin Walid ini fidak teriadi peperangan lainnya di
Mekkah.

Selain itr ll{dd w jrrya per, nah bersabda pada hari penak}ukan
Mekkah:
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l;,{92;tt*1*{.gia#{;:x'iWf&3t
'*sF.66i.i4<1i6''tirfi t-u.$l",AVjj;S

{tAV.Wa"s:i;itr:6!56sY;.t--"'85?6
l*r'fu l&-,ui6!1ga{,ter$6'fr4g:H

,,*9t;g+r
"sesungguhnya Mekhah telah diharamhan oleh Allah, buhan
mflnusta yang mengharamhannya; tidah boleh bagi seor-ang-ya-ng
berimanhepaaa eltan dan Hari Akhir memtrnpahhan darah dnn
mencabut fohon di Mekkah- Seandainya ada orang yang.berdalih
b ahw a Ralsulultah saw p ernah me lnkihnn peP erangan di M ekknh,
mahn katakanlah kcp adany a : " 5 e sangguhnya Allah mmgizinkan
hal itu kepadanya l*rryo iebentar Sekarang ktyyryr:-(ke.h9r-
manQnja tetah hembdli sebagaimana sernula." (HR- Bukhari dan
Muslim)
Dari sini para ulama' menyimpulkan bahwa kita tidak diboleh-

kan melakukah peperangan di lvtekkah dan hal-hal yang disebutkan
dalam khutbah Nibi saw pada hari penaklukan.' Tetapi para ulama' kemudian membahas-tentanqbagaimana
cara pelaksairaan hal ini,{an cara mengkompromikanny_a dengan nash-
ttash y.ng memerintahkan agar memerangi kaum Musyrikin, para
pemberoitak dan orang-orang yang telah divonis qishash.

Mereka berkata: "Berkenaan dengan orang-orang Musyrik dan
atheis maka tidak ada masalah dengan mereka ini, sebab sesuai
syari'at mereka tidak dibo_lehkan tin-gg-al di Mel*ah. Bahkan sekedar
masuk saia menurut Syaf iah dan [ebanyakan ulama'Mujtahidin,
mereka tidak dibolehkhn. Berdasarkan firman Allah:

'...sesangguhnyaorang-orangyang-musyrihinnaiis,-makgigf gg"-
lah mereHa mindekati Masjidil Earam sesadah tahun ini." (at-
Thubah:28)

Para pendudu\- lcqkkah dih,aruska! meme-rangi mereka sebe-

lum merelia sampai daii'hrasuk ke Mekkahr -Se-lain itu,-Allah telah
meniamin akan memelihara kehormatan Mekkah dari adanya orang
mt ryrik atau kafir yang tinggal di dalamnya. Ini-merupakan salah
satu bentuk kemu'iizatan aeima' ini, karena hal tersebut terbukti
kebenarannya sebagaimana-tertera di dalam Kitab-Nya dan melalui
lisan Nabi-Nya.

Sedangkan tentang para pembgro-ntak dan orang-orang yar-lg

mengumurikan pembaigkangin terhadap Imam yang Shalih maka
jumliur Fuqaha 6erpendipat E-ahwa mereka h-arus dipera.lgi $ar.ena
bembangkdngan niereka-apabila mereka tidak dapat disadarkan
kec uali fr el aiui pepe rangan. S ebab, memerangi parb p-emberontak
itu termasuk ha[< Allatr yang tidak boleh diabaikan terlebih lagi di
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dalam tanah haram. Imam Nawawi berkata:"Inilah pendapat ya4g
dik rtip dari jumhur. Pendapat ini benar dan dinyatakan oleh Syaf i
di dalam kitz;b lhhtilaful Hadits.

Syaf i berkata: Tentang .Zhahit hadits-hadist yang melarang
DeDerangan secara mutlak-(termasuk Peperangan Para pemb-e-

ioitak) d'apat dijawab (dibantah), lahry-a peperangan yang dimak-
rrrdk.tr itri adalih terhadap mereka dengan menggunakan alat
seoerti maniania dan lainnya, apabila dapat diatasi dengan cara
lai-nnva. adapuniika orans-6rand kafirberiahan di negerilain maka
boi"ti diperahgi "dari segila penJuru dan dengan segala bentuk.

Sebagian Fuqoha' bbrpendapat: Para pepbero3ta| tidak boleh
diperangiitetapi rnereka hirus didesakdan dip.ersulit di segala pen-

l*;",ltag:i;s"r"o" 
terpaksa harus keluar dari lbnah Suci a-tau

Adapun mengenai pelaksanaan hukum hld\,Imam Malik dan
svaf i bdroendapit bahwa hukum haddboleh dilaksanakan (seka-

h;;;iAi6;"h ilu."* Mekkah, berdasarkan hadits yang diriwa-
Vi*"tt oleh Bukhari bahwa Nabi saw bersabda:

.FegciJr4g$SitL€\,is:{li1t
o 
S e sungguhnya t annh H aram tidak me tindungi orang 2taryg bVhn!.' maksiaT dan-orang yang lai (dai tmtpat lain untuk bulindung di

Mehhah) setelah mbrnfrinuh atau mclahttkan penanrian"

Abu Hanifah berpendapat-vaitu sebuah riwayat dari Ahmad-
bahwa ia aman selami berada di 

-Tianah 
Haram, tetapi harus didesak

;;;'ffi;;;itt "elili-t.i""i a"ti"v". setelah keluai darinya ma\q
Uu- aiiUt."rruli"tr hukum hadd itau qishash terhadapnya. Dalil
mereka ini adalah keumuman sabda Nabi saw dalam khutbah pada
hari penaklukan Mekkah tersebut.-Az-Zarkasyi 

berkata: Jadi, faktor kekhususan ini tintuk Tianah

Haram Mekkati. Orang-orang kafir apabila berlindung di selain kota
Mekkah maka mereka boleh diperangi dengan suatu PePerangan
vans umum dan menveluruh dari segalapenjuru dan dengan segala
6ur" yuttg *enjadi ttuigtan kemaslaliatan. Tetapi sgandainy.a mereka
berliirdu-ng di-Tianah g_esekah maka mereka tidak boleh diperangi
dengan cala tersebut.2aQ

Saya berkata: Ini disamping Allah telah berjanji akan qenja-
dikan Tinah Haram Mekkah 3ebigai tempat yang aman bagi kaum
Muslim saia. Jika demikian realitasnya,-lalu apa sebab dilalukan
;;;;;";;; kaiau bukan untuk meliksanakan hukum hadd dan
'*-fi"kfapuiu p"*U"iontak, yang telah Anda ketahui hukum
masing-masing dari keduanya.

244) Lihat Syamtt Muslim Oleh Nawawi, g/lZS-125 danal-Ahkamus Sulthaziah, Mawardi,
hal. 166.

245) Lihat: I'lamus SajM FiAhhanil Masaja, zarkasy, hal. 162 dan Tlwlw, Toyib, 5186.
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2. Larangan Berburu di DalamnY a- - 
HuT ini telah ditetapkan 

- 
dengan ijma' berdasarkan sabda

Rasulullah yangmuttafaq'alaih: .-.

'/g;44yjKj.ff4;L1,'Pepohonannya tidak boleh ditebang dan buntannya tidah boleh
dihejar"
Kalau mengejar saja tidak dibolehkan apalagi membunulinya.

Jika seseorang mlnangliap buruannya maka ia wajib.melepa'skannya
a"" iit u mati Ii taneanrla maka ia h-arus membayar diat seperti orang
;;# sedans ihrail. Dikecualikan dari keumuman binatang yang

iia.i boleh libunuh ini lima jenis binatang yang disebut dengan
iiii t t i i"x"' n" 

^tt 
g g a gak, brrrung.elan g, \3laj e,n gFTg, tikus dan

;jilg'Ifir. para ulania-niengqiaskan-kepada lima jenis binatang ini
Uii"ti"E-Uinatang lain yan! pnny. -siiat sama (membahayakan)

seperti ilar, dan Sinatarig bual yahg berbahaya

3. Larangan Menebang Pepohonanny a 
-- _- 

p"fit"ya adalahiabia Rasuluilah saw diatas. Yaknimenebang

"ohon-poh6n 
yans ditumbuhkan Allah tanpa ditanam oleh manusia,

!" f 

^*"'p"5oti 
itu"masih basah. Jadi, -tidaft diharamkar.r. menebang

;;ffi ffg ait""ur" oleh manusia, sebagaimanatidak diharamkan-
'"n" -*6"vEmbelih 

binatang ternak, menggembalahan binatang
G;"k a#"dutte rumputnvalan menebang pohon-pohon atau kayu-

i"v""v" -vang 
iudatr- kering. az-Zarkasyi-meriway.atkan dari Abu

il;;if;[ d"""att*ud laranlan tentang mengembilakan ternak di
Tanah Haram.26)

para jumhur mengecualikan dari keumuman,tetumbuhan ini
5.nis i"mbirti"":."ir U"iU"haya,.sebagaimana qi.1s den 

_aI] 
lima jenis

"binatang Fawaiq yang dikecua!!3n Nabi saw di atas. Ini termasuk
mengkhisus han nbi n Engan Qtas.2q?t

4. Wajib Berihram pada Waktu Ma nasukilry a
barangsiapa Lermaksud masuk Mekkah -atau datang ke salah

satu iempai di Tanah-.tlaram, sebagaimana dikatakan oleh Imam
Na*"wij dan ia terniastilibrqng yaig serrng mondar-mandir-(kelgal
*u."t j i.p.tti pu.u pedageng, p-lirgail kayu-{3n Pek:rj3, maka tidak
dibolehkair -"rn"r.tkinviteiuiti dengan berihram haji atau umrah.

Para ulama' berselisih pendapat apakah tuntutan itu bersifat
waiib atau sunnah? Yang maiyhur menurut tigaimam_s-erta difatwa-
tai ai dalam Hanafiah-dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ia
uaatutt wajib.Tbtapi jumhur Syaf iah berpendapat sunnah'

Sebab timbuinya perbedaan ini ialah karena Nabi saw ketika
memasuki Mekkah fadi fathhu Makhah tidak dengan pakaian ihram,

246\ Lihzlc: I'lamus Saiid, Zarkasv, hal 157.

,iiiLi;;i, Dt;*t;iitllttt uashtahi,ah Fisy Syar'iyah al-Islaativah, al-Buthv, hal 200'
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sebagaimana riwayat yang dikeluarkan- oleh Muslim dan lainnya
bah#a Nabi saw md*"i tki-u"k*ah padahari penaklukannya dengin
memakai sorban hitam dan tanpa ihram.

Para ulama'yang mengatakan bahwa ihram itu sunnah berpe-
gang dengan hadits iii. sed"angkan para ulama'yang mengatalian
wajib, beralasan bahwa Nabi saw memasukinya pada saat itu mema-
sukinya dalam keadaan khawatir akan penghianatan orang-orang
kafir 

-sehingga 
beliau bersiap-siap untuk rnemerangi orang yang

melancarkan serangan terhadap dirinya. Hal semacam ini termasuk
keadaan yang dapat mengecualikan keumuman wajibnya.

5. Haram Mengijinlcnn Non-Muslim Tingal di Dalamnya
Hukum ini telah kami'jelaskan berikut keterangan dalilnya

pada pembahasan "Larangan Berperang di Dalamnya."

6. Renungan tentang Apa yang Dilakukan Nabi saut ili Kq.bah 
.

A. Shalat di dalam Katah
Telah kami sebutkan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari

dari Ibnu Abbas bahwa Nabi saw tidak mau masuk Ka'bah kecuali
setelah'semua berhala dan lukisan Ibrahim dan Ismail dikeluarkan...
Setelah semuaberhala itu dikeluarkanbaru Nabi saw memasukinya
kemudian takbir di seluruh penjurunya tetapi tidak melakukanshalit.

Muslim meriwayatkan dari Ibnu Umar ra bahwa Nabi qaw
masuk Ka'bah bersarira Usamah, Bilal dan Ustman bin Thalhah al-
Hijabi, kemudian beliau menutup pintunya dan tinggal beberapa
saat. Ibnu Umar berkata; Kemudian aku tanyakan kepada Bilal
setelah keluar: "Apa yang diperbuat Rasulullah saw ?" Bilal menje-
laskan: Nabi sawinehbiat dua tiang di sebelah kirinya, satu tiahg
di sebelah kanannya dan tiga tiang di belakangnya, pada waktu itu
Ka'bah memiliki enam tiang, kemudian shalat. Bukhari juga meri-
wayatkan hadits yang hamf-ir sama dengan riwayat inidiri tbnu
Umar.

Para ulama berkata, antara dua hadits tersebut tidak ada per-
tentangan. Sebab, Ibnu Abbas ra perawi hadits yang mengatakan
Nabi saw tidak shalta't di dalamnya tidak ikutbersama Nabi saw ke
dalam Ka'bah. Ibnu Abbh}, seperti dikatakan oleh Ibnu Haja4, kadang-
kadang meriwayatkan*;reiriadaan shalat itu dari Usamah dan
kadang-kadang dari saudhranya, al-Fadhal, padahal al-Fadhal juga
bukan termasuk orang yang ikut bersama Nabi saw ke dalam IG'bah.
Sedangkan riwayatyang menyebutkan bahwa Nabi saw melakukan
shalat di dalam IGlbah itu disampaikan oleh Bilalyang ikutbersama
Nabi saw masuk kb dalamnva.-Berdasarkan hal ini maka hadits
Ibnu Umar dari Bilal tersebut harus diutamakan, karena dua alasan:

Pertama, ia menetapkan (mutsbit\ sehingga memberikan
penjelasan tambahan. Keterangan'yang menetapkan harus didahu-
lukan dari yang menafikan
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Kedua. riwavat Bilal didasarkan kepada kepastian dan penyak-
sian lanssune. se6ab Bilal bersama Nabi saw di dalam Ka'bah. seda-

"e[u" 
ri*"vii Ibnu Abbas, seperti Anda ketahui, hqryq didasarkan

kEpada naqi (kutipan) bukan fenglihatan langsu1g, bahkan kada-ng;
k"iurg ia menguiip dari Usariah-dankadang-ftadang mengutip dari
s audaianya, al--Faiihal.

Imam Nawawi berkata: Ahlul hadits bersepakat mengambil

3ryayat Bilal karena iamutsbit lqng memberikan keterangan tam-
bahin. Karena itu, riwayat Bill ha-rus diutamakan(tariih).

Syaf i, Abu Hanifah, Ahmad danjumhurulama'sepakatbahwa
shalat"di dalam Ka'bah.adalah sah, Lpabila menghada-p ke salah
iui., aittaittgnya baik shalat sunnah miupun shalat f.f4tty ftl?Pi
i*urn Malik"membedakan: sah untuk shalat sunnah mutlak dan tidak
sah untuk shalat fardhu dan rawatib.2{e)

B. Hulnrm Membuat Gambar (Lukisan) dan Memasangnya
Seperri Anda ketahui dari hadits Bukhari itu sendiri bahwa

Nabi saw tidak mau memasukinya sebelum gambar-gambar dan
L.ihui"-b.rhala yang ada di dalimnya dikeluarkan. Abu Dawud
meriwavatkan diri l=abir bahwa Nabi saw memerintahkan Umar
ri, wakiu itu di Bath-ha', agar datang ke Ka'bah lalu menghapuskan
,r*.ru gambar (lukisan) lang adidi dalamnya- Nabi saw tidak
,n.m"t,ikinya seLelum se mua lamba_r itu dihapuskan. Butt_rari juga
meriwayatkan di dalam kitab-haji dari usamah bahwa Nabi saw
*.m"r,it i Ka'bah kemudian melihat gambar (lukisan) Ibrahim lalu
Nabi saw meminta air untuk menggoloknya sampai bersih.

Hadits-hadits ini menunjukkan bahwa Nabi saw memerintah-
kan penghapusan semua lukii-a4 yang ada di dinding, sebagaimana
Uetii" jrig" memerintahkan dikeluarkannya semua Patung yang ada
di dalam-nya. Nampaknya ketika masql, pellr1 masih mendapatkan
bekas-bekis Iukisan itu di dinding Ka'bah sehingga beliau meminta
air untuk menghapuskannya secara tuntas.

Ini secariielis menuniukkan hukum Islam tentang photo dan
gambar (lukisa"n) yang berliadan ataupun yang tidakberbadan.- Berikut ini kamiku\Pkan teks Imam Nawawi dalam Syarah-
nya atas Shahih Muslim:

"Rekan-rekan kami-dan lainnya dari para ulama' berkata:
Menggambar makhluk yang b-einyawa slangat diharamkan. Ia
termasuk dosa besa4 karena diancam dengan suatu ancaman
yang sangat keras di beberapa hadits. Baik dibuat derJgan suatu
beniuk vins menshinakanirva ataupun tidak. Membuat gam-
barnya ilalim ben-tuk apapuh adalalr haram, karen-a mengan-
dund unsur menvamai ciitaan Allah. Baik di atas kain, tikal
dirhim, dinar, b6iana, dinding atau lainnya'"

248\ Lihat: Fatltul Bari 3l3M danSvarah Mtulin,9182.
i+ei Lrnat: Syartru Muslin, Nawawidan Thadnt Thsrib, al-Halizh al-Iraqi' 5/175'
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Sedangkan menggambar pohon atau pelana onta atau yang
sejenisnya yang tidak berbentuk makhluk bernyawa maka tidak
diharamkan.

_Itu kepada hukum menggambar. Adapun hukum memasang
gambar makhluk yang bernyawa, jika diletakkan di dinding, pakaian
atau sorban dan lain sebagainya, di tempatyang "mulia",-maka hal
tersebut diharamkan. Jika diletakkan di tikar yang diinjak atau bantal
dan sejenisnya, di tempat yang "hina", maka tidali diharamkan.
Tetapi apakah melarang masuknya malaikat rahmat ke dalam rumah?
Masalah ini akan dibahas pada pembahasan mendatang insya Allah.
. Mengenai hal ini semua tidak ada bedanya antara yang punya
bayangan atau tidak. Demikianlah ringkas madzab (ami ialam
masalah ini. Juga madzab jumhur ulama' dari para sahabat, tabi'in
dan para pengikut mereka. Ia adalah madzhab Tsauri, Malik, Abu
Hanifah dan lainnya. Sebagian mereka berkata: Yang dilararqg adalah
gambar (lukisan) yang punya bayangan dan tidak apa-apa-dengan
gambar-gambar yang tidak punya bayangan. Ini adalah ma{zab
ya-ng bathil. Sebab kain sutrah (penutup/hijab) yqlg di atasnya ada
beberapargambar yang diingkari oleh Nabisaw,2sol- adalah t-ercela
dan gambarnya tidak punya bayangan.

-'selaniutnya Imam Nawawiberlata, "Mereka sepakat melarang
gambar yang punya bayangan dan wajib diubah. Al-Qadhi berkata
kecuali mainan "boneka" anak-anak; dalam soal ni adalah ruO4t1roL.nzstl

Saya berkata: Orang-orang bertanya-tanya tentang hukum
photggraphi di ma,sa sekarang, apakah sama dengan hukum gambar
danlukisan yang diolah olehkepiawaian tangan atau punya-hukum
lain?

S.ebagia-n mereka memahami sebab diharamkannya gambar
yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kutipan di aiasfbahwa
photographi tidak sama hukumnya dengan lukiian tangan. Sebab
$1t9ry kerja photographi-tidak sama dengan proses lukisan tangan.
Di dalam photographi tidak terlihat faktor menyamai ciptaan A-ilah
sgbag-aimana dalam lukisan tangan. Dengan rnemencet alat tertbntu
di dalam kamera tela( dapat ditangkap bayangan di dalamnya.
Suatu kerja yang sangat dederfrana ba-hkah bisa ailakukan oleh ariak
kec-il sekalipun. Sebelarnya kita tidak perlu mencari -cari apa per-
bedaan antara semua bentuk gambar tersebut, jika kita mau b6rsikap
hati-hati dan memperhatika-n lafazh hadits' yang bersifat mutlak
tersebut?

250) Maksudnya ialah yang diriwayatkan Muslim dari Aisyah ra, ia berkata: Rasulullah saw
pernahmasukkerumahkuse.dangkanaku-sedangmemasa_ngsutiah_(tutupkain) yangadabeberapa
gambar di dalamnya, kemudian wajah Nabi saw menjadi merah lilu ni,eneambil Iutrah itu dln
mencampakkannya seraya bersabda: "Senmggthnyaorangyangpalingpedih sihsattya di lni Kiamat
talah orang-orang yang ncr,yen pai ciptaanAllah "

?51) SyadnMuslmr, Nawawi, l4l81.
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Ini berkaitan dengan menggambar. Adapun t€nlanq memzrsang-

nya maka tidak ada perbedaan antara photograti dan lainnya'
Tetapi jenis gambaryang hendakdiambil juga Punya pengaruh

bagi hukuni meri'ggamlir (melukis) d?n memasangnya.' Jika yang
diiambar itu terirlsuk vang diharamkan, seperti gambar wanita
din seienisnva, maka ia iiihaiamkan. Jika termasukhalyang sangat
ei;";iid" iemi kemaslahatan maka mungkin ada rukhshah di
dalamnya. Wallahu a' lam.

Mungkin sebagian manusia modern \ep1-keqapa luklsan atau
pahatan ifit ditr"."irkan dalam Islam, padahal kedua hal ini diang-
sao sebaeai sendi kesenian terbesar di kalangan semua bangsa yang

Eeiperad-aban di zamanmodern ini!
Keheranan mereka ini timbul karena mereka mengira Islam

ini sama persis dengan peradaban-Barat sekarang, sehingga mereka
11a;k a;p;t meneriir. 

"d.ttya 
perbedaan dalam Sidang ini. Padahal

Islam mengharamkan seniini karena Itbq PPIyl landasan- per-
adaban ters"endiri yang berbeda sama sekali dari landasan-landasan

".r"a.U*t 
lain (Biratlyang dipaksakan kepadakita melalui jendela

laolid buta. tidak ditawar[an-kepada kita melalui jendela "p.ng-
;di.la; intelektual" yang bersih. Sebenarnya_mereka menghujat Islam
atas nama seni, pidah-al seni di dalam hukum Islam punya makna
au" *iti lain tidik sebagaimana makna seni yang kita peroleh dari
iitrufut lain yang tidak bierkaitan sama sekalidengan aqidah kita.

C. Pemegang Kunci Katah
Sesiai hadits vang telah kami sebutkan di atas bahwa Nabi

,"* -"nge*b"tit dtt liunci Ka'bah kepada utsman bin Thalhah
serava bensabda: "Terimalah hunci ini untuh selamanya, sesungguhnya

iiaoi t"n ong pun akan mencabutrrya dai hatian -y.akni Banu Abdud
Dar dan Ba-nu Syaibah- hecuali seorangyangzhafu," - ,

Pada umumnya ulama' berpendapat, tidak boleh seseorang
."tt""brrt hak memegang kunci'Ik'bah dan pgngurusannya dari
mereka hingga Hari ldamat. Imam Nalryawi berkata, mengutip per-
["t"ur al-Oiitri Iyadh; "Hak itu t€lah diberikan oleh Rasulullah saw
keoada meieka din akintqtap berlaku terus sepanjang masa sampai
keLada anak keturunan mei6ka. Hak itu tidak boleh dirampas atau
eiff;;;ia;.i miteka se)ama mereka tetap ada dan layak untuk
iirr." SutL berkata: Sampai sekarang hak itu masih tetap berada di
tangan mereka sebagairirana wasiat Nabi saw.

D. Penghancuran Berhala
Ialnerupakan pemandangan indah d1n pertofo-nganAllah dan

*:ix,'"l,tllnJiffi ttix'"T}lf Jll"i"ga,Ht;il'.1"!:l'dil1
katria seraya bersabda: "Tehh clanng heberurun dan loryaplah kcbatilan
n ii a"n"i hebenaran dan tidak ahd aatafs 4gt Feb-atilai. : lbnu Ishaq
a"tt t"ittttni meriwayatkan bahwa setiap blrliala diremukkan bagian
ua*atrnvi tremudian ditegakkan di tanih lalu Nabi saw memukulnya
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tiry-q Qyraisy_ dih_ancurkan dan dihinakan oleh Allah, sehinggiseluruh
Mekkah tunduk kepada Agama yang dibawa Nabi saw!

Keenam: Renungan tentang Pidato Nabi saw pada Hari penaklukan
Mekkah, ne-geri yang pernah ditinggalkan Nabi saw selama

{glagap qhun, sekarang telahtunduk kepid-anya dan beriman kepada
Risalah dan petunjulinya. Mereka yang p-ernah mengusirldan
menyiksanya, kini berhimpun di sekiiarnya-dengan penu-h khusyu'
$a1 penantian. Apakah kiranya yang akari diucalkannya pada hlri
ini?

- P-ertama, beliau harus memulainya dengan memanjatlan puji
kepada Allah yang telah_menolong, mendukring dan meiepati j^anji
kepadanya. Demi-kianlah beliau riembuka khulbahnya: "i,iaai nin
kecaaliAllah semata, tiada sehutu bagi-Nya. Din tetah menepaii janji-Nya,
membela hamba-Nya dan mengalahhan musuh-musuh sendirian.-"

Kemudian beliau harus mengumumkan di hadapan euraisy
dan seluruh umat manusia ten-laqg masyarakat baru d^an syi'arnyi
yang tertuang dalam firman Alhhl

"H-ai manusia, sesangguhnya l{ami menciptakan hamu dari seorang
laki-lahidanseora-ngper-empuandanmaijadiknnhamubelbangsa"-
bangsa dan bersuhu-suhu ypaya saling mengenal. sesungguinya
orang yqltg qaling mulry diantara hnmu di sisi Allnh ialah oring
yang paling bertaqwa diantara hamu." (al-Hujurat: l3)
Dengan demikian, semua sisa tradisi dan ajaran Jahiliah, seperti

kebanggaaq terlralqp nenek moyang dan kabilih, harus dikubuikan
di bawah telapak kalii kaum M'rilim-in. semua manusia berasal dari
Adam dan Adam berasal dari tanah

. Sejak itulahJahiliah Quraisy telah dikuburkan bersama dengan
seluruh tradisi dan ajarannya ying busuk di "kubgran masa lal"u."
pupfsy 1tu* mencici sisd-siia "Z.kit-"yi ;tuk L;;s;b";ta;;
b_edalan bersama-sama dengan kafilah banr, karena tidik tam"u hei
akan memasuki singg1sani pusat peradaban yang -"*utt"-kulikebahagiaan ke sel'rtih'ipnjuru dunia dan bagi s6mu-a umat m"n*il.

Demikianlah, padadetik-detik itu sisa-sisa kehidupan Jahiliah
telah dikuburkan da! Quraisy pun berbai'at kepada Raiulullah saw
menyatakan sumpah setianya untuk membela Islam, tidak ada
ke.utpmaan orang Arab atas orang 'ajankecuali dengan taqwa, tidak
ada kebanggaan kecuali kebanggaan terhadap Islari dan liomitmen
lrepada qqla.n-alurannya. AtaJ dasar bai' at iiritatr Allah *."y"iiti-
kan kendali dunia kepada mereka.

-Tlapi aneh bin ajaib, bangkai busuk yang telah tertimbun iemeniak
14 abad yang lampau itu, kini hendak dibongkar lagi oleh orang-
orang tertentu.

.nrerrglan_cgrka4mukanyaatau--qlenjungkalkannyake
itu ailiahburkari oleh Na'Ui t.*"5a6e-aifi ani
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Ketuiuh:Bai,at Kaum Wanita dan Hukum-Hukun yang Berkaitan
Dengannya

DiantaranYa:
Pertama: K.u- wanita ikut serta atas dasar persamaan sepe-

""h;;6;;;;. t i"- lelaki dalam semua tanggung jawab yang

ii"."Jai"it"t oleh setiap Muslim. Oleh sebab ihr, seorang Klnlifah atau

o""n".J"-M"slim harus mengambil dari kaum wanita bai'at untuk
t;6ri;;.;ieakkan masvarikat Islam dengan segala sarana- yang

dibenirkan, sJbagaimana ia mengambil b-ai'atyang sama dari kaum
lelaki. Tidal adalerbedaan dalam masalah ini'

oleh sebab iiu kaum wanita berkewajiban mempelajari urusan

"gu*u"Vu 
i"U.g"i*"na kaum. lelaki. Mereka harus menempuh

sJsala ,ir".r" vu-tte -.*persenjatai diri dengan-senjata ilmu, kesa-

e;?;; ;; ffi ;$"d 
" 

ani te rhaiap se g-al a tip. u dava, pusuh-musuh
Islam vans senantiasa membuai ma-=kar idhat, iehingga'mereka
dapat menirnaikan bai'at yang telah dilakukannya'' Nu*rrrr, kaum wanita tidak akan dapat melaksanakan hal ini
jika meref"iiait mengetahui-hakekat agamanya d,an,1id$ mema-
'h;i phainan tipu daia musuh-musuh Islam yang ada di sekelilinnya.

iGd.tu, Dari pem6ai'atan Nabi saw kgpadakaum wanita terse-

but di atas, Anda iahu bahwa ba'iat mereka adalah-denga.n-u9ap_aq

,r: 
"1""p" I uU"i t"ngan. Tidak seba-gaimana bai' at kaum lelaki' Ini

|fi;;;fiki"rr, orurig lelaki tidak Soleh menyentuh kulit wanita
"*i;;.' S;6'tida[ "mengetahui-adanya ulama' yang memboleh-
t u""i", [e"uali jika dalim keadaan darurat seperti pengobatan,

cabui gigi dan lain sebagainYa.
TJrieba. luasnva tradiii berjabat tangan antara lelaki dan

wanita asing bukari termasuk darurat, sebagaimana a4ggaPan

;;b;;;;;;"-"g. Sebab, tradisi 1i{ak p.nv.a keguatln untuk meng-

"t.lih"k"* n""rre dit"iapkan oleh al-'Qui'an atau Sunnah-, kecuali
h;il;-;;;'o^f,^ asalnva lahir didasarkan kepada -tradisi yang

berlaku umIti. rita tradisi itu berubah maka perubahan -itu akan

L"-"."nuruhi perqbahan hukumnya pula, se-bab pada dasarnya

i;-;;;;;i"" fr"t utn*.bqrsyarat vin! terkait dengan keadaan
tertentu. ..* 

-

Ketiga: Hadits-hadib bai'at yang telah kami sebutkan di atas

r""""r6fkan bahwa dalam keadian diperlukan orang lelaki boleh
;;;d;h;r pembicaraan wanita asing dan bahwa:ryT wanita itu
bukan 

""uru?. 
Ini adalah pendapat jumhqr foqatt"' diantar-anya

Su"ii;i"tt. Sebagian ffanafiah berpeniapat bahwb suaranya adalah
airat bagi lelakiasing. Tetapi pe-ndapat mereka ini terbantah dengan

ttiait"-niaits shahih ireng6nai bai'at kaum wanita ini'
Kedelapan: Apakah Mekkah Ditaklukkan secara Damai atau

dengan Ikkuatan ?

Dalam masalah ini para ulama' berselisih pendapat' Syaf i,
efrmaJaan i;il"t; berpindapat bahwa Nabi saw memasukinya
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secara damai. wakil dari Quraisy dalam perdamaian ini adalah Abu
Sofyan, derng-1n lr.rltu kesepakaian dan syarat: Barangsijomenutup
pintu,rumah Abu sofyan ia silamat, barangiiapa masuh tiui a selamit
dan barangsiapa masuh he dalam ntmah Abu'soyyan i.ri selnmat, kecuali
enam orang'gkan 

Abu Hanifah dan Malik berpendapat bahwa Nabi
saw memasukinya den-gan ksktr-atpn. Mereki berdilil d."g""."i"
yang ditempuh kaum Muslimin dalam memasuki kota Makfah viitudengan membawa senjata dan persiapan perang

, . Tetapi,semuanya sepakat bahwa Nabi saw tidak menjarah
hartanya sebagai barang pampasan per?ng dan tidak menlalikan
g9ndu$ufnyasebagai ?winanpe.ang. ela;n mereka yafui;;;"g:
gap-an bahwa Makkah ditaklukkan secaradamai, sgdah sarigat jelai.
9edangkan mereka yang.menilai Makkan aitatctuftan%iG;
kekuatan.mengemukakanllasan bahwa hal yang t"""gdr;"gi l.f,rbi
saw untuk membag.i barang jarahannya adalah f,.khuJ"""h d"."iry
s-ebagqi legeri peribadahan dan tanah suci, seorah-olah ia-waojf
dari Allah kepada seluruh alam. oleh sebab itu, sebasian ulania;
diantaranya -Abu -Hanifah mengharamkan penjualan- tanah dan
rumah-rumah Mekkah.2s2)r

-1.

E2), Lir1r r, or-*hamw &tltttarial4 hal. 164 dn Zaful Ma'aflbnul ealyim; Zl?4.
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Pa?ERANGAITI ini terjadi.pada bulan Svawal tahun ke-8 FijriVah'
Seba[o:V-a]i"r-"rupurapemrmprnsuKuHiwazindanTsaqif meiasa

il;t";J;il' ;Ji:h"t kemenangut vut'.g .dibeTkan Allah. kepada

i;;;j - n;; 
-a"utt 

[un* nr"iti*i" -yan! 
tei-ah be rhasil menaklukkan

il;"11a"'{i"il;b;ft ;;0;;i'v.bibiwahPimpinanMalikbin'Aul
;;l"h;;;;;s1;k;niiu**i",niereka{ne.naqTn'gr;uatukekuatan
b"rur di Autfias (tempat antara Mekkah danTha'it) dengan Fel€e;
;;[k;;,;ir"h- h".t"'k.k"yaan, wanita dan anak-anak mereka. Hal

il;;;;6i"dd;-"s"i i""i"tu tidak lari me.ningsSlkan medan

;;;;;;;na.mimJmpertahankanke-lu-*ga,harta-kekayaandan
lnak. Menehadapi kekuatan ini, Rasulullah saw pacla tang-gal. o

$;;aits;t'b';Eeiik ;.""J" mgrgi<a lepama 12.000 k?.1* M'slimin.
i6boo a..;;ft;a;f Muii""ft dan 2.000 dari penduduk Mekkah'2s)

Rasulullah saw mengutus Abdullahbin Hadrad al-Aslami Plrgi
-."i;i;;;; t"-i"t"* u"friutt ku.t- *usvrikin .q"ry -:l-dapatkan
i"ioi*uri'ro.ng.r;--.r"tu. Setelah berhqsi-! menyelusuP g"Tt

;;;;;Tli;ni o"?t.-"h"n *"r"ka, ia kembali kepada Rasulullah

ru* il.lup6tt"n informasi tentang mereka'
Dalam persiapan menghadipi peperangan ini, disebutkan

rc""iJifi"l"li;i'r-Je* U"l*i mnrun qia u-maiyah punya sejumlah

t;ilb;ri dan seniata. Kemuilian Rasulullah saw mengutus utusan

il'";;;;;, ;;dilft" $onn"" bin Umaivah masih ryusvqik' untuk

iiiJtii"dU"i;-t;j; besidan senjqtg tersebut. Lalu Sofwan bertanv.a:
,,ADahah dmsan roriiiiipianai ptuttammad?" Nabi saw menjawab:"iw*w;n{I;rm;::Hffi :ffi:E{,#ffiffi
s-aw slratus baju besi dan sejumlah senjata'""

Perang Hunain

T\W\H: 3l:!; ffi'dan si'z/r rbnu Hisvam.
;i ffiffi;5!];ffi iilr-6h*i;;afirrd ;fir,/r, tbnu turair dan lbnu sayyidin Naas.
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Setelah mengetahui keberangkatan Rasulullah saw, Malik bin
Auf segera menempatkan pasukannya di lembah Hunain dan menye-
bar mereka di seluruh lorong persembunyian lembah tersebut guna
melancarkan seran-gan *"tridd.k dan seiemput f"puau rLsutittatr
saw dan para sahabatny4.

Kaum Muslimin sampai di lembah Hunain kemudian menuruni
lembah tersebut di pqei hari sekali ketika hari masih gelap. Tetapi
mereka- dikejutkan oleh serang-an _me _rdrdak pasukan musyrikin
yang keluar men-yongs-ong mereka-dari berbagai lorong.dan t6mpat
persembunyian lembah, sehingga kuda-kuda mereka berlarian dan
orang-orang pun mundur tunggang langgang.

Sementara itu Nabi saw minggir ke arah kanan kemudian me-
manggil dengan suara keras : " I<entailah wahai hamba- harnba Atlah!
Sesungguhnya aku seorang Nabi yang tidah bqdusta. Ahu adalah anah
Abdul Muthallib.'

Muslim meriw_ayatkan dari Abbas ra, katanya: Aku iliutbersama
Rasulullah saw dala_m-p-erang-Hunain. Say-a bersama Abu Sofuan
bin al-Harits bin Abdul n{uthalib selalu-berada di atas Baihat
puti -hnya. IGtika kaum Muslimin bertemu dengan kaum kafic kium
Muslimin lari mundur terbirit-birit. Kemuilian Rasulullah saw
menunggangiBaghal-nya menuju ke arah orang-orang kafir. Abbas
ra berkata: Sedangkan aku memegang tali kekangBagia/Rasulullah
saw menahannya agar lidak terlalu cepat sementaia Abu Soffan
memegangi pelananya. Nabi saw lalu bersabda: "PangillahAsh-hibus
Sanmh_(parq-s_a@pqtyangp-ernahmelakukanbai'alRidhwanpada
tahun-H_udaibiyah)." IGmudian.4q palggll dengan suaraku yang
keras "WahaiAsh-habus Samruh!" Abbas berkata: Demi Allah, b6gitu
mendengar teriakan itu,.mereka- segera kembali seperti sapi ying
datang memenuhi panggilan anaknya, seraya berk atl: 'thni sdmki
setTtanmu, hnmi sambut squanmu!" I(enudian mueha majubenetnpur
rui lcuwt ottttg- omng hnfr sae lah dipttgi I deflgon senum : "tlhhai o-,ilg-
orang Anshar!" Sement4ra itu Rasulullah saw memperhatikan
pertempuran seraya berkata: " Seharang pmenpuran bq*ecamuh!",
kemudian beliau rnq:ngambil battr-batu kerikil dah tanah dan melem-
parkannya ke arah\,uift[r orang-orang kafirseiava b;k;Ar "u"*-
puslah kllian demi Rib,b Muhimmad'!"256)

Dalam pada itu Anah pun.telah memasukkan rasa gentar ke
4alam hati oiang-orang mu3yrit< sehingga mereka terkalalkan dan
lari terbirit-birit meninggalkan medan pertempuran. Kaum Musli-
min terus mengejar mereka seraya membunuh dan-menangkap sebagian
mereka sebagai tawanan, sehingga pasukan Muslimin kJm6ali seiaya
membawa tawanan ke hadapin Rasulullah saw.

Didalam peperangan ini Rasulullah saw mengumumkan: Siapa
yang telah membunuh seorang musuh dengan memberikan bukti

256) Diriwayatkan olehMuslim. Bukhari juga meriwayatkan hadits serupa secara singkat.
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vans kuat maka dia berhak glengambil barang yang melekat di tubuh

ffi;-"h yang tirbunuh itu.2s7)-- - - 
iU"" 6trat dan lainnya meriwayatkan dari Anas ra, iaberkata:

Ab" fi;ih;-h ;Lh b;;^"t'*.iie;ui b"."rg yang melekat di tubuh

;iliil;il -i"ib"""h 
pada p.-erang Hunain, dari 20 orang yang

dibunuhnya. r-'- l;;;tshaq dan Ibnu sa, ad -meriwayatkan 
dengap .sanad 

y ang

baik t"a'iril-iG;iliil:h^r"* *"titt.t Urirmu Sulaim binti Milhan

b;;"*; suaminya, lU" rtt"tttah,.Lemudian beliau !'er\a1a: Ummu

Sulaim!... I" rn"rr5"*.t;,{u, *"5ui Rasulullah,Apdgh telah dibunuh

;;;;il; ;;;;-#il".i*"'"uagaimana enekau akan membunuh

orang-orang yaqg 
-fi 

"n 
t**"?angimu? " lbu thalhah-bertanya

kepada Ummu Sulaini Vu"g t.ai"g niembawa pisau belati: "Pisau yang

ffil;;iil;;tuk $Jz 
;l?-*""fi* ab" " Pisau''ini aku puganahnn untuk

menusuh orang muqrrih yang mendehatiku'"
Kemudilan Risulullah saw melewati seorang Perempua-n 

yang

d ib;;1;;h-iih;fJ bi; w;iia. N 
"ui. 

r uw berkata kep_ada seb agian

;ffid;i^;;;;^;e;di $i"v"' e"'itahukan kepada lftalid bahwa

n"r"i"ffifr ri* -.l"tu"g i""*bunuh anak-anak atau wanita atau

n"*bff?l?,iT* 
bersama pendukunglya rari samp,ai ke Tha'if

,rrrt,rt L"rti"a""e di p"iU"ttt"igan Tha'ifdin meninggalkan barang

ramDasan vang sandat banYak''"-'nu'"t.'tuf, 
'u*--emerintahk"""f; il9;iT,ff i1:niUrl6:tg:m*** iii t*$?ti'"T u**;; il Hilt;",iil ;+". *

ffi iii;;;il"s;;;"l",Gt"tie'fffi 
'ilTi,Jil1t#"r3l;1#

i 
j*ali"il"l5iStm;g:'H3ll"1,;;i';"; jatuhnvau!u'er,;p-u

fi ;i;# : d;ilitil -, 

"* 
?i. r"["ri" p.ngep,r's31 tei{radaq 1!u'if

l"f"-l rli,if"il tr"iil"Uih atau menuiut rlwayai lain selama 20 hari

lebih. Kemudian Rililii"fi;* *t*.tt tskah untuk pergimening-

;;il;;;;;. abdullah bin Amer meriwayatkan bahwa Nabi-saw.

*6j#1*ti!.triffi ;-"lii,Tff :;,,{aJr{,#itHffili
,"ii'iiirifllih mereha. " Kem-ud-ian meieka Dun memeranginya

sampai ada yang i;;ilk;. n"i"i"it"h saw mengitakan kepada mere-

X;i*:'**f?*:"',*1,*ti*x*,'ixtru:'ru1:H:*s

257) Bukhari dan Muslim.
;ij ffi?;'#r-d; oi.-frI6u D"o,ud dan lbnu Majah. Bukhari dan Muslim juga meriwavatkan

dcnmn makna Yang sama.
" 259) Bukhari-dan Muslim'
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Setelah Rasulullah saw bergerak untuk kembali, beliau
bersabda: " I{ataknnlah: '.hami kernbali,-bertqubat, bqibadnh dan benesbih
\ryada Rabb kami:'Sebagian sahabat berkata kepadanya: "Wahai
Rasulullah, berdo'alah untuk kehanaffctn Tt"EJ!." Kemudian Nabi saw

#nfln["yan 
dola: "Ya Allah, tunjuhilai Tiaqif dqn datangkanlah

. , .9"y" berkata: .Allah telah memberikan hidayah kepada Tsaqif
tidak lama setelah itu. utusan mereka datang mehemufRasuluildh
saw di Madinah guna menyatakan keislaman mereka.

PAMPASAN PERANG DAN ATURAN PEMBAGIANI{YA
Rasulullah saw kembali ke Ji'ranah guna membagi barang-

barang pampasan dan para tawanan yang tel6h diambil dafr Hawazin
di perang Hunain. Kemudian trtusan kaum Muslimin dari [trawazin
datang kepada Nabi saw meminta agar harta dan para tawanan
yang ada-diserahkan kepada mereka. Rasulullah saw berkata kepada
mereka: "Bersamaku oiang-orang yang kalian saksikan. perkataan
yang paling aku sukai adalah yang laling jujur maka pilihlah salah
satu dari dua hal: Harta atau tawanan. S6sirng-guhnya aku sengaja
menunda pembagian pampasan karena mene-harip keislarian
kalian." Nabi saw telah-men-unggu mereka selaira l0 hrahm lebih
sekembalinya dari Tha'if.

Mereka berkata: "Wahai Rasulullah, engkaq telah menyuruh.
kami memilih antara sanak saudara kami din harta kami.-Ifumi
lebih menyukai sanak saudara kami. " t<emudian tR;r;ilGli -a;;
pergi.T.enbqyi kaum Muslimin. Setelah memanjatkan puji ryu[",
ke hadhirat.All"h, beliau bersabda: 'Amma ba'&ti sesungultityd saudaro-
saudara halian telah datang bertaubat dan sesangguhnyaahu brpendapat
uytyk mengembalihnn taianan hepqda muehff harha ll" 

-Uii""gttop"

diantya hqlign yang menganggap itu baih, hendahlah betbuat. Baranlsiipa
yang- hendah rye.mputahankan hahnya atas ghanimah yang telai hami
berihan, bolehlah ia berbuat."

- Kaum Muslimin mgryayab: 'Ya- Rasulullah, kami pandang pen-
dapat itulah yang fuik." Eeliau melanjutkan: "Kami iiaii m-enge-
tahui siapa dianlara ke.l.ren yang mengizinkan (budaknya di[e"m-
balikan) dan yang tidak riiengizinkan, karenanya pulanelah dulu
sampai -para pemimpin)<aliah menyampaikan persoalin kalian
kepada kami." Kemudian kaum musliminpulang untuk berunding
dengan para pemimpinnya masing-masihg. SEtelah itu merekl
kembali lagi menghadap Rasulullah saw dan memberitahukan beliau
bahwa mereka memandan-g pendapat beliau itu baik dan meng-
izinkan budlkrya dikembah[ah."t )Ai.hirnya budak-budakid*"""f;1
itu dikembalikan kepada Hawazin.

^..260),Diriwayatkanolehlbnu.Sa'ddidalamTltqbqqat.nyplanTl.rrmudzi 
didalamsunan-nya-

l)rnwayatk€n oleh Ibnu Sa'd dari 'Ashim al Kilabi dari al-Asyhab dan al--Hasan.

,^_, ,ff1),Pilyayatkan oleh Bukhari, Thabrani, Baihaqi dari Ibnu sayyidin Nas meriwayatkan juga
oan latan tDnu lshaq dengan tambahan rincian,
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Rasulullah saw bertanya kepada utusan-utusan Hawazin

ffi:fi nrfr"i{pxru**ni:liii:-rAi:f #Hsr+'ffi :l;l
i;;;if.; \i"L;a* uiiliutu keiada leJeka: 

"Beritahukan kelndanva'

jika dia mau datan; ;;;Ytdkt" diri masuk Islan maka aku alsan

il."g.-b"r*.o r'"'f,. dan keruarganva *i:flT;i rXHffi ffiffi

ffiffi{ffi:#f*:-
;ffii;100 ;ffi k#;e;;t; r-.i" aii **uk rslarn dan mcmbultikan

keislamannYa dengan baik'

Il+mffi'ry'n-r+Xr#ilf"tn". y.-ng me.asa berkeberatan at
rutu: 'Sez osaAlbi;n;;;;;Pt;; R^it'Nvo' dia rygnberi,Quraisv 

dan

membiarhnn mtt iiiiiiiiiii,-irnng friti masih mmeteshant darah

mqeka,"262)
Setelahmendengarberitatersebut,Rasulullahsawkemudian

ilffi :iffi lii;.iijfixlsiiwmffi ,Sffi ri*f siilril;
hTiiiA#; ;';k;;;;tampaikan khdtbah khususnva:

4i,s'iS5e'Kq'it6{;t*Ke;4st<l:25:au'

"Qt:;lxt'69n,*F($:o'F'5':':6" -'o-'f,,rkt:!tizsv
"HaihaumAnsharakutetahmendensar+#nffiY#tf#ffir
noin"i;noaku.danng.hnlianma{l' araan afui?
at-tto.n *"*Uqikan nilayat hepada hnliqn dengan puanh

Bukanhah neiiii itu ial'ian-maih _saling bdmisuhan hetnudian

m##i:{'M,nh:;*,'rxl;'*wxi\i"?::#*:' uii- ii tti" u iniina"n -dmgan 
p erantaraan aku.? "

Setiap kali Rasulull"nq"; U"tttttya, me1gka menjawab: " Bmar!

Akahlbi Fisul-Nya tebih pemurah dan utama'"

selanjutnyu'r.ruui ,u* b".arry a: " Hai kaumAnshar kenap halian

tidah meniaa;ab?"'-" ' ; ii^vang hendak kami katakan wahai Rasulullah? Dan bagai-

manakah kami ttaril;;;t;;;i;l-xemulian bagi Allah dan Rasul-

Nya", sahut mereka.

262; Bukhari dan Muslim.
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Nabi saw melanjutkan: "DeniAllah, jiha kalianmau, tqttu kalian
dapat mmgatahnn yang sebmantya: 'Anda danng hepada hnmi sebagai
orang yang didustahan hemudian kami benarkan. Anda datang sebagai
orang yang dihinakan kemudian hami bela. Anda datang sebagai orang
yang mmderitra kemudinn hami santuni."

Mereka menyahut histeris : " I(emul'iaan itu bagi Allah dan Rasul -
Nya!."

Rasulullah saw rnenetushan: "Hai kaum Anshar, apakah halian
jenghel karma tidah menqima sejumput sampah he&tniaart yang tidak
ada artinya? Dengan "sampah" itu aku hendakmenjinakhan suatu kaum
yang baru saja memeluh Islam sedangkan kalian tehh lama berislam. Hai
k aum Ans hat5 apahnh ha lian tidak puas me lihat orang lain pulnng membawa
harnbing dan unta, sedanghnn kalian pulang mernbawa RasulAllah ? Demi
Allah, ap yang kalian bawa pulang in lebih baih danpda apa yang mue ka
bawa. DemiAllah yang nyawa Muhammad bqada di tangan-lt{ya, hahu
buhan karena hijrah niscaya akumerujadi salah seorang daiAnshar. Sean-
dainya omng hin bajalan di luang gunung dan haum Ansharjuga bujalan
di lereng gunung yang lain, aku pasti turut berjalan di lermg gunung yang
ditempuh haum Anshar Sesungguhnya halian ahnn menghadapi dishi-
minasi gepeningalku maha berchabarlah hingga halian bujump clenganku
di tehga (sorga) . Ya Allah limpahhnnlah rahmat-Mu hepada haum Ansha6
hepada anah anah haumAnshar dan hepada ancu haumAnshar."

_ Mendengar ucapan Nabi saw tersebu! kaum Anshar menangis
hingga jenggot mereka basah karena air mata. Mereka kemudiln
menjawab: "I{ami rela me-n-dapathan Allah dan Rasul-Nya sebagai
pembagian dan jatah kamL"263) 

-

Ada sejumlah orang Arab Badui membuntuti Nabi saw kemu-
dian memintanya agar menambahkan pemberian kepada mereka
hingga mereka memaksa beliau dengan menarik kain burdah
(selendang) yang dipakainya. Nabi saw menoleh kepada mereka
seraya bersabda: "Berikanlah selendangku wahai kaum-! Demi Allah,
seandainya kalian punya harta sebanyak jumlah pohon di Tihamah
niscaya aktr bagikan kepada kalian, kemudian kalian tidak akan
mendap4tiku bakhil. pendusta atau pengegu1.26a) Wahai manusia,
demi Allah, aku tidak puqya hak dari harta fa'i (pampasan) kalian
kecuali seperlima dan'iqirftrn dikembalikan lagi'i<epada kaiian.26s)

Ada pula seorang Arab Badui yang mendatangi Rasulullah saw
kemudian menarik kain burdalrqya dengan keras sehingga
menimbulkan bekas gesekan burdah di leher Rasulullah saw. Sam5il
berbuat kasar seperti itu orang Badui tersebut menuntut: " Pqintahhnn
orang supaya membqikan sebagian hehnyaan Allah yang ada padamu."
Tetapi Rasulullah saw malah tertawa menghadapi tlndalian kasar

263) Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Ibnu Ishaq dan Ibnu Sa'd dengan teksyanghampir
sama.

264) Diriwayatkan oleh Bukhari.
265) Thmbahan ini dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i dari Abdullah bin Amer.
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orang Badui itu dan memberinya dengan suatupemberian'26)
ibnu f slnqber*an; IGmudian Rasulullah saw keluar dari Ji'ranah

*"Ul"t u" ""ii"ft.:S"i.iih 
m"taksanakan umrah beliau kembali

[. Muai"ul, dan menunjuk 'Itab bin usaid sebagai wakilnya di Mekkah.

BEBERAPA'IBRAH
Perang Hunain ini merupakan.pelajaran penting tentang

.oiaufr irf"--irtt au" hukum seLab akibat;iang menyempurnakan
pdlui".att serupa di perang Badr.

Jika p"rutg Badr telah menetapkan kepada kaum Muslimin
b"h;; ifij"tt S"ait it tidak membahayakan mgrekq -s?ma sekali
;;i;;;;eT"a"pi rt"suh mereka yang berjumlah jauh lebih_b_anyqk

;;;L;i; ;";ka bersabar dan beiaqwa, maka peper-angan Hunain
i;i;;&;;'k; k;de; taum Muslimin bah*a jurirlah,vang.b3rlvak
i""" tiari dapat riemberikan manfaat apabili mereka tidak ber-
i;ts;U; b#;;;;. S.u 

" 
gii'" u"a dituru'nk?.q avat-avat. al- Qur' an

;;;; ;;;i"t;;di ;tw"t 
fretung Badr, demikian pula diturunkan

ii"1}J'"f li:il;;;" a;lati *"nigaskan'ibrah vaisharus diambil
dhri perang Hunain.

iumtatr kaum Muslimin di perang Badrlebih sedikit diba-nding-

k"" ;;;;;; il;6h mereka 
-p 

ada pelerangan-peperangan lainya'

k;d;tiriln iemikian, iumlali yang sedikit itu tidalt membahayakan
;;;il#"il sekali kardna kwaiitas-keislaman, kematangan keimanan

dan kemur.n ianwala' mereka kepada Allah dan Rasul-Nya. sedang-
["" i"*f"h kaum Muslimin di perang Hunain lebih besar diban-
fi""il"" I 

"r"t"h 
me reka pada peperangan-peperaxgag sebelumnya.

il#a;#;;^J;ikt.", iimtah yang b-esar ilir tiqS\ dapat membe-

rif."" *i"fu"t sama sekdli, karena ke'imanan dan nilai'nilai keislaman

il];;;;;"rau" menghunjam ke dalam hati sebagian besar

diantara mereka.
M"rr" yang banyak itu,telah bergapu.ng secara fisik kepada

oasukan Raiulu-llah iaw sedangkan hati dan jiwa-mereka masih
[iil;;;i ;i;h k"hiaupan dunia]Ka..na itu, jumlah vang banvak

;;;;;; fi;ikit" iia"t>itnya pengamhbagi kem-enangan dan datang-

nya pertolongan Allah." \ .' ^Oleh 
sedab itu, massa ybng banyak itu lari tunggang langgang

meninssalkan lembah Huniin iatkala mereka diseralg secara men-

ffi ;t?T;h ;;J[. n utttu" mungkin bava-ngan .ketakgtgl ini pada

;;ily" *"-p.ttg"ruhi juga hatiiebagian besarkaum Mu'min yang

telah matang keimanannya.
Akan telapi tidak lama kemudiatterdengar oleh kaum Anshar

dan rrnuha;iti" ["riutu" dutt pu.tggilan Rasulullih saw kepada mereka

266) Bukhari dan Muslim'
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sehingga mereka segera kembali h.lti*p* di sekiAr Rasulullah saw

;;t?h;;;;;i;;d;""y".1"*i.t'-"'!rekainitidaklebihdari200
orang.

ftamun dengan 200 orang tersebut kemenangan datang kembali
rco.ar I."* Mitiii*in dan-ketenangan pun turun ke dalam hati
il'J;i;, ;r'iiiee" fiilii i""G;i"hk;; fi'*,th.*"'"ka, setelah I 2' 000

;;;;#;6;i'1ii u"itt tidak [erguna sama sekali 44"+ menghadapi
i;;;. Aii;h-il;*.k.n pelajiran penting ini di dalam Kitab-Nya
yang mulia:

,'sesungguhnya Altah telah menolorys h?mu..(hai pqr,a Mu'tninin)
di mefin piperangan yang banyah,.dar.t (tngatlah) pelerangan
H";;i; y ;ii, di wZntuhariu rnghi a al conghak hnrena banv ahnv a

iumlahriu. maha iumlah vang banyak itu tidak memberi manfaa!
"{;;;;;;; t"dih,iipun, aan bimi v-ang hns itu telah.terasq ggmpit
iiSnii, n *udiai karnu Ini he beiahing dengan cerai-bq_ai l{ernu-
dian Aitah menurunhnn fotenangan k4ada Rasul- Nyadn-n kepada
orans-oranp yans beriman, dait Allah menuntnhan bala tentara
y""i n"*i fiaaE melihatnya, dan Allalt n!9ftm?qhan bencana

h"iZai orang-orang yang h9fi1, day dgmillaylah pembalasan
nipin onong\ororg"ying Fnli Set !fuh ituAllah meneima taubat
iii orong - ir""g y"""g iihe h:nQaki - \y at lllah Maha Pengampun

Iagi MahZ Peny-ayang." (atJTaubah: 25 -27)

Berikut ini beberapa pelajaran dan 'ibrah yang dapat kita ambil
dari peperangan Hunain.

Pertama: Menyebar "Irrtel" ke dalam Barisan Lawan untuk Menge-
tahui Ihwal Mereka

Telah kami sebutkan sebelum ini bahwa tindakan ini dibo-
l.hf.un, 6ahkan wa3ib-iika diperlukan. Tindakan inilah ya+g dilaku-
L;i;J;it"h sai,v dalam p"perang.n Hunain ini. Beliau telah
;;;il;;eili"rr^i'ti; Ab; fiubiua a'i-Aslami ultuk mencari berita
i;;ffi; i"r"t-"tt r".t" perlengkapan musuh dan- menginforma-
;ii;;;;"'k6;da kaum tvtusliriin.'Mengenai masalah ini tidak ada
perbedaan fendapat di kalangan para Imam'

Kedua: Imam bolehMenoiniam Seniata Kaum Musyrikin untuk Me-
merangi Musuh Kaum Mirslimin

ying dimaksudkai senjata dalam hal ini ialah setiapperalalan
dan perlJngkapan perang ying diperlukan oleh tentara. sedangkan
;;;ild;;ii" boi"h deilaniari gratis atau_pun sewa. Cara kedua

i"it"ttlu"g dilakukan ole[ Rasulullah saw $luP peperangan.ini
n"tiu"'*"iyewa senjata dari Shafwan bin Uyainah yang pada waktu
itu masih musyrik.

Hal ini masuk ke dalam keumuman hukum "meminta bantuan
k"p"du biurrg-orutrg kafir dalam peperalgan." lVlasalah ini telah
i;;ili b"h;; Gtilu .f; ."gomentari ieiang-Uhud. Sekarang mer.rj adi
jetas Uagi Anda bahwa ireminta bintuan kepada orang-orang kafir
ialam fepe."ng.n terbagi kepada dua macam:
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- 1) Meminta bantuan persggil dari mereka untuk berperang
bersama kaum Muslimin. Masalah ini terah kami bahas p"t"'a"utf;
"Pe-ra-ng uhud-" Dalam pembahasan tersebut kami kataian bah*a
tindakan ini dibolehkan apabila diperlukan dan kaum-tvtuslimin
dapal menjamin kejujuran dan kesetiaan para Fd;ili"rsebut.
- 2) Meminta bantuan.senJata da-n peralatan-peralatan perang
lainnva. 

. 
Kebolehan masalah 

-ini 
sudah tidak dif,e.seiisihH;- i"gl

asalkan tidak menodai kehormatan kaum Muslimii d;da"k -"nG-babkan masuknya kaum Muslimin di bawah k;kd;;;;ilH;
atau mengakibatkan kaum Muslimin meninggalkan sebagian ke\fr rban
3gama. Anda tahu bahwa ketika Shafwari6in uvaina6 memiriiam-
kan.(menyew-aklan) senjata kepada Rasulullah "r;; ;d;i;h a;t;;
keadaan kalah dan lemah sedangkan Rasulullah saw dalam posisi
kuat.2oz)

Ketiga: Keberanian Rasulullah saw dalam peperangan
Anda lihat suatu_keberanian yang lqgka dai menakjubkan.

Ketika seluruh kaum Muslimin terp6ncirdi lEmbah d;iari ftening-
galka.n medan pertempuran, hanya seorang diri niiulullah saiv
bertah.an deng-an tegar di tengah kepungan dan serangan mendadak
yang dilancarkan musqh dari segaia plnjuru . Nabisaw Gttali;;
dengan tegar.dan menakjubkan, Jehin'gga pengaruhny; ;;"y;;t"hjiwa para sahabat yang- lari meninggallian -pertempuran. Demi
menyaksikan kete garal -da-n 

kete guhiri yang ditunj ukft an Nabi saw
inilah maka semangat dan keberanian para s-ahabat bangkit kembali.

setelah meriw-ayatkutt p".irti*u-p".utg Hunain ini Ibnu Katsir
di,dalam tafsirnya b-erkata: "Aku berkata: -Ini *"*p.kir, il,rc"kkeberanian yang sempurna. Di tengah berkecamuknyi pertempuran
s.eperti ini dan tanpa perlindungan pasukannya, 

-Raiuluflah 
saw

4""g3tt 1e5r.ang.tf tap beiada di atal untittyu y"ngh,i"kf 
""Jui 

berlari
dan tidak bisa digunakan berlari kencang m-eninggalkan medan atau
melancarkan serangan. Bahkan Rasulullah saw meneendalikan
untanya ke arah mereka se-raya meneriakkan namanyiagar di[e-
tahui oleh orang yalg tidak mengenalnya hingga hah ke-"mudian.
Kesemuanya ini tidak lEio hanyalih merupakai-kevaki nan Gsioiil
kgRada Allah, tawakal kepaua-Nyadan kesidaran bihwa Allatip'asti
akan menolggenya, menye*purirakan.Risalah-Nya dan -"*.trung-kan agama-Nya atas semua agams.zcel

Ke-empat Kepergian wanita untuk Melakukan fihad Bensama Kaum
Lelaki

Yg"ggqqi kepergianwanita ke medanperang untuk mengobati
para Mujahid yang luka dan memberi niinumlang haus,"telah
ditegaskan oleh riwayat yang shahih dan terjadi-dalim beberapa

Ztlli:i:'i(Ki{xi;tlllrnoo^**nnitMuhtai'4t223
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[".+*i'":;:l:ru"iJ.?Ti"["J"H'if, tliA.\?ffifi "30fi fr HiU
tioun Imam g"khfi-#;;"5;ti;u" di"d"l"* b4, Jihad satu bab

f#,r#l"#fli,*l*mera*tr,H$iarffi fr:*.
e;;k.rik"if"t""rtr"ti'["ih **it" bersama kaum lelaki untuk mela-

:-',u*iti**l+"1;r;:3r'lh4ffi 3r**5fr?ii,Tfffi ;
;AH;;'6;.r;;ffi *'*uiit"ikuttampilbertempur"'26e' K"d"rskanhu

',ffii***T,+f .tr"ffL$lfl:qffi ,Hlm"y.iiji
ffixii*ill#$ 

tii" p"'ti't"n bantuan oertahanan me

ffif i-*-ar-gfi ;gffi ffg-r,'ffi ,*-g[*trr

iltr**lx4flflH#ilfrmffinffi#iir r ffi
ffig*"'"r+Tf'##iqmmrgm/#ffim
*f ffi#el$"ffiT#irffiifffi #ffi $#'H:?#-.-- - - 

n ueui*u''"p"''',-",.,n.gg,,hny'a keluarnya wanita bersama

kaum lelaki f." -"i"ti 3it;d afiyi;ikan harus lienar-benar tertutup

dan terjaga. Juga lurirru suatu kgRer-luaq yang sangat mendesak'

Jikatidaksangat;;;;;i;;.diierkiratin{kanmengakibatkan
;e;;il;;;ilr[iiirili_ri,Jv""eaiiil;sma\akepergiannyaadalah
haram...---'i".t.'Andaketahuibahwahukum.hukumlslamterkaitantara

vu"e r"i" d;"1"";Glii;;v;, iia4 boleh Anda memilih hukum

Iru*ffftmeffilglffirmm#e*-*
1'..'Apohot io*u berbnan-k:p-"4" sebagian al-Kitab dan inghar

t iiiinp y ""{ if"i hti ao ii' u 
" 

t" *n uZ gi orqns *"tf#fr1'a"ip";;";u,"r*tiinhon 
henistaan dalary kehi&tpan r

w'wffi 'ffi wwYrffi #-rli:,trtrK#i
269) Lihat: .Fbtiul kri 615l.
nei! uin*: uugmil Muhtai, 41219.
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Adalah termasuk m_akar jahat kepada agama Allah demi
menangguk kepentingan duniawi -yang re_nd-ah, ti-ndakkan sebagian
orang yang sengaj,a mengambil sebagian hukum atau fatwa sya-ri'at
dengan-mengabaikan segala ikatan ierta persyaratannya, din me-
lemparkan- sega-la hal yang menjadi kes6mpirrnaan hukum atau
tag*? tersebut, demi menyesuaikan "pesanan" para penguasa atau
nih.ak tertentu. Fatwa-fatrla itu kemudian merela s"!uh["n ai.tut
piring kemunafikan.

reuT1tfr-aryan Menrbruurh wanie+ Anak-anak dan Budak dalimiihad
Hal ini seperti ditegaskan oleh hadits Rasulullah saw ketika

beliau melihat wanita yang (terlanjur) dibunuh oleh Iftalid bin
Walid. Semua ulama dah hiam sepikat atas masalah ini.

Dikecualikan dari ketentuan ini, apabila mereka ikut serta
berper.a.ng se-cara langsung menyerang laum muslimin. rtrerefa
qglgh $iU.q1uh jika se9ang.aktif melancarkanperlawanan dan wajib
dihindari (membunuhnya) jika mereka melaiikan diri.

Dikecualikan jue.a dari ketentuan ini, jika kaum kafir menja-
dikan.mereka sglagii tameng hidup sedan"gkan kaum k"fii dd""k
mungkin dapat dihancurkan liecuali denganlterpatsa t memu"""tt
mereka (iuga). Hal inidibolehkan.-Dalam-hal iniifam harus meng-
ikuti apa yang menjadi tuntunan kemaslahatan.nrl

Keenam: Hukum Meng:mbil Benda yang Melekat pada Musuh yang
Terbunuh

Telah kami katakan bahwa dalam peperangan ini Nabi saw
mengumumkan, bagi siapa yang membGuh seoilne **"h *"iu
t: bolq!, m_engambil-beniia-beniia yang melekat di tibuhnfi. Ibn;
Sayyidin N.as berkata: Pengumumin ifu menjadi hukum ying bei-
laku sepanjang masa.

Saya berkatg: Hukum ini telah disepakati oleh semua 'ulama .
H31Va saja terjadi perbedaanpenda-pqt mengenaijenis hukum yang
telah tetap sepanjang masa ini: Apakah iatermasuk h*rxnlmimah
ataufatusa-? Yakni, apabila Rasulullah saw mengumumkan hukum
tersebut dalam statugrrya sebagai penyampailukum dari Allati
sehingga tidak ada pilihr{ain itati uagi siipa saja dari umatnya,
seperti penyampaiannya tiditang hukum-huk:um shaht dan ouasa.
atau diumgmkannya sebag)i "hularm kemaslahatan" yang diputus-
kannya dalam :tah+sny? sebagai Iplot kaum Musliminyaig *.mu-
tuskan perkara berdasarkan kemaslahatan dan kebaikan 6agi-mereka?

, Imam Syafi'i berpendapat bahwa ia adalah hukum yang dite-
l1p}1". atas dasar penyampaiar-r (dari Allah). Atas dasar ini, seorang
Mujahid.di setiap jaman boleh langs-ung mengambil barang-baran!
yang mel*at di tybuh.musuh yang dibunuhnla dalam peperangan,
tanpa perlu izin kepada imani atau komandinnya. 

r I

27 l) al-Ahkantus Sultltmtiah, hal.4 dan Mughttit Muhnj, 41223.
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Sedangkan Imam Abu Hanifah dan]vtalik b"tP"lq1l3l l*y:
ia adalah h[kum yang ditetapkan atas dasar Imamah (seDa-gal Pe-

mimpin) saia. Oengln"d"-itii", maka bolehnya. mengambil barar-re

i,""""#ljf lr.'Jd-iililil;;"trlu"gdibunuhnyaituteigantullspada
izin'Imam. Jika Imam tidak mengizinkan maka barang-barang

k*'-tT"*'"n'nilil-*:*:"":1"i"'"8:rf, trxL(WHl9?i
Ketuiuh: Jihad tidak Berarti Iri Hati terhadap fa31.faf1- - 

ini seperti dituniukkan oleh riwayat yang telahlami sebutkan

U 
"fr* 

u r"f lii "" r 
"triir"iU"it 

ata kepacia N-a!i i.ay..dalam p-erj alana.n

ili;; ;;6;;i" t 

"h 
p" n g.ep.ttt gin kota Tha' tf " B qdo' a tt! le *:4

'etUn inwn hchanarmi d"Ei" ice*lt diatt Nabi saw berdo'a: 'YaAllah,
tuniukilah Tiaqif aaii"iiiin *orno ftepadg kami ). " Ini berarti jihai.
ffi;1"i;i;-ir;";y;t"h f.lit ru.ru"n liewajiban arnar *,"ryf dan nahi

ffJ,'ffi l';3;l*#ftrif.i#?:tr5sffisixnffi ft ffi 

"exffi:oleh sebab itu , kaum Muslimin tidak sepatutnya memanjat\an
do,a untuk orang lain kecuali do'a terlimpahkall{a hidayah dan

;;.dtk;;. fcar|"a iuinun itti merupakan hikmah disyari'atkannya
jihad.

Kedelapan: Kapan seorang Praiurit Berhak Memiliki Ghanimah

Telah kami sebutkuribuh*u Rasulullah saw berkata kegada

"t"r"ri 
H"*"ii" ketika mereka datang m9nry9\1n diri masuk Is-

lii-;S^s"i" a:ku menundapembagian ghanimah ini harena mengharap

heislaman-hilian."
Ini menunjukkan bahw_a prajurit baru berhak memiliki

s n oni; i i"i. t 

^tt'a 
iU a g ikan ol eh i e n-gu a: a. a.t?u I ry"ry, .P"VP apu n

i;;;;; J;;i-b"il;?ibagikan maki tidak bisa dimiliki oleh pra-

i".ii V'J"g-if"fi".p'fi"g .nimikianlah faedah diperlambatnya pem-

b";i;;g7"nimah 6tett NiUi saw kepada kaum Muslimin'" Uit iniiuga menunjukkan bahwalmambolelr mgngembalikan
nn ""iiin- U"; ;4" ; ;;; n" *i t it"va ap ab ila mereka datang m-enya-

ilffi ;i;id;;i. i;i;'i e; -b;i"* 
iib agikan kep.ada p ara Muj a-

hidirr.I{ul inilah yang dit$amakan oleh Nabi saw dalam PePerangan
lnl.

Sikap Nabi saw terla{ap.utusan}Iawazin dan hatti k"[ul3?.1

-"..t"ff"e;i;ilij;;il;Ef,.kaqpivtyslimin,menunj{**,blllyl
harta pampasan y";;;i"h aiUueiku"t"pada para tVtir3ahidin tidak
ili;h itd;{k-t"#U"ii.t.ii i*o*f,ecuali atas kerelaan dan kesediaan

p"t"itit "it tuttp" adanya pemaksaan atau,desakan'

izin para pemilik harta
Perhatikanlah betapa kejelian Rasulullah saw ketjka meminta
,"r" ,'"rr,iiik harta it". NuUi saw merasa belum cukup dengan

nr) Llh^t ffi"t &a haniah, hal. 139 dan al'Ahhazt' al-Qurafi' hal 2E'
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jawaban secara massal yang mereka berikan: "I{ami telah bqsedia
mmgembalifunnyawahai Raw.lAllah", tetapi beliau ingin juga menge-
tahgi dan mendengar kesediaan tersebut dari setiap pribadi atau
melalui para wakil dan pemimpin mereka

nakan wewenang dan ke
Ini berarti, seorang penguasa ataubnarn tidak boleh menggu-
n wewenang daq keluasaannya untuk memaksa orang-oiang

ag-ar melep,askan hakdan harta kekayaannya yang sah. Bahktn Allah
tidak membolehkan hal tersebut ke-pada ieoran! Rasul sekalipun.

Itulah keadilan dan persamaan sejati yang berrai-benar
;agumkan. Biarlah terkuburkan dengan sendiri-nya setiap pro-
n {adqnplo-gan keadilan palsu yang ingin bersembunyi d-$alik

mengagumkan. Biarlah terkuburkan dengan
Dagan dadan slosan keadilan nalsu vanp inoipqgan dadan-slogan keadilanpalsu yang ingin
nilai-nilai Ilahiah yang agung ini.
pagan

Kesembilan:Kebiiaksanaan Islam tentang Orang-orang Mu'allaf
Telah anda ketahui bahwa Nabi saw mengkhususkan kepada

pqqa penduduk Mekkah ya-ng baru m?,qukfshm pada tahun pehak-
Iukkannya (athu Mahkah) denganmelebihkan pemberian ghaninah.
Dalam-pembagian ghanimah kali ini tidak dib;rikan kaidah pera-
maan diaqt?ra para Mujahidinyang berperang. Tindakan Rasrilullah
saw ini o!e_h paralmam dan fuqaha'dijadikan sebagai dalilbahwa
Imam boleh 

-melebihkan 
pemberian kepada kaum tt"'"tt"f sesuai

dengan kemaslahatan penjinakan hati m-ereka. Bahkan Imam waiib
melakukan hal ini bila diperlukan. Dan tidak ada halangan jfta
pemberian itu diambilkan dari barang pampasan.

Karena pertimbangan-yang sama pula maka orang - orang
mu'alhf ini punya bagian \h** di dalam harta zakat. Penguasa
atau Imam dapat memberikan harta zakatkepada mereka, mana-
kala diperlukah dan sesuai kemaslahatan Ishh
Keseprrluh:Ketrtamaan Kaum Anshar dan Kccintaan Nabi saw lcepada
Mercka

Benarlah Rasulullah saw ketika bersabda:' &wngulnrya syetcn
dapt men usap he dalan alimn darahmamtia.o Syetan ingin mena-
namkan ke dalam jiwa kaum Anshar rasa tidak puas rcrhidap kebi-
iaksanaan Rasuhillah saw menyangkut pembagian pampasan.
Barangkali sygt?n men$hgi-nkan agar mereka menanggapi Nabi
saw sebagai telah mengutamakan kaum kerabat serta orang-orzrng
sekampungnya dan melupakan orang-orang Anshar!

lalu ap-a yang dikatakan oleh Nabi saw kepada mereka setelah
mendengar "protes" tersebut?

Sesung_gulrnyq pi{ato-yang disampaikan Nabi saw sebagai
jawaban terhadap bisikan keraguan tersebut, sarat dengan nilai-
nilai kelembutan dan perasaan cinta yang mendalam kepida kaum
Anshar. Tetapi dalam waktu yang sama juga sarat dengan ungkapan
rasa sakit karena dituduh melupakan dan berpaling iiari orang-or-
ang yang paling dicintainya.

Renungkanlah kembali pidato Nabi saw di atas, niscaya Anda
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akan merasakan betapa pidato itu telah.menqandulC 
-lnekanank;k;;il;-Eti nabi'sii yang paling dalam dan getaran Perasa-

annva vang paling lembut.-""' 
iir"Jf,"G""dan kekecewaan ini telah-me?y:gtuh.perasaan

*ffi #F#i'un'mlg*:*l#;{:}TH"#*
l3*$*#;ll*a.fi*'ir'u*.""xmnq:'*:"#'H"*:.*::"""'1;;;;t"tl h"* kekavaan, ternak t" b?t1lg pampasan di-

U."ai,iJtl"tE;b;ft"y;[.i.rn'*.r$a,Raqu-lullah-saw,.bersama
*;;;U"ti;f*p""e ftifu*." (rnnudinah) untufc hi$uqdan mati dian-

;;;;;;ff fa"t?ii U"fti ketulusancinta dan kaqih sayang ySns

ffiiiffi;;ri6i" aiJp"a" t"i"ei""lt Nabi saw untuk meninggalkan

iiiJt, f."f "nir";d;ft;;dian 
untuk seterusnya menetap bersama-

sama mereka?--- 
s"l"in itu, kapankah harta bend_a_pernah menjadi bukti cinta

au" panghuigu"" ilalam pandangan Nabi saw?-- 'M;;"rri. Nubi saw ielah memberikan harta dan bqlang pam-

ffi ffi j|i'3s'Hthffi l::3i"e&"#li:#i:*oslf'l;'ft ?fl f i;t
ffiffi ,tr::#**U-lm6xnn#,#r'ffi:.i'%5H'f*ffi
ailil;d;;;bh AI'"h i;6;A Rrrul--Nya untul diserahkan kepSda

Jilp""rij'i-i'"ii'dtli;h;;a;kily".Maka-dibaginyahhumustersebut
l.J"d.6rane-6.ang Arab yan! ada di sekitarnya' 

-^""*i;;;;;?."rurt"upu y"ttg iiLutakan Nabi saw kepada mereka'

f.etif.a-me.e[a *""g"tItitiet;io dutt meminta tambahah pemberian:

;aI;'!-'g3PY'#t11;*5i,dYi'Y'j,,6'\41
"Wahai manusia, demi Altah, aku tidah mempyol-eh (ary--barqng.

W:tr ""ff: 
kt;;ii '"p'it;*" 

dnn itupun'ahu hembatihnn las'

Semoga shalawat tercurahkan kepadamq y"!:i Ras-ulullah'

iusa kepada para-3lahabatmu yang mdlia dari kaum Anshar dan

"fiiffiiffi.3fi;;; 
All"[-il;i;; menghimpun kami di bawah

i."ii?r" 
""ne 

mul'ia danqneirjadikan kami beserta orang-orang yang

;kail *"il;""imu di teliga iada hari kiamat'r
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Perang Tabuk

SiBABNIYA, seperti diriwayatkan oleh-Ibnu Sa'ad dan lainnya,
karena kaum Muslimin mendapat berita dari para pedagang yang
kembalidari nege.n syaT bahw^a orang-orang ilomdwi t.T"tr-"i""gl
nrmpun KeKuatan bgsqr dengan dukungan orang-orang Arab Nasrani
d"ari sgku Lakham, J-udzam iian lainnyiyangbelada aiu"*"tr["-tui-
saan Romawi. setelah pasukan perintis m"ereka sampai di B;il;.
Rasulullah saw memobilisir kairm Muslimin untuk'mennh"di"i
mereka. Thabrani meriwayatkan dari hadits Ibnu Hush"ffib;ffi;
jumlah tentara Romawi se-banyak 40.000 personil.273)

,. Peperangan ini berlangsung pada bulan Rajab tahun ke-9 Hijri,
9r-pgncaK muslm panas dan ketika orang_orang menghadapi
kehidupan yang sangat sulit.pada saat yanf sama] -urfi u"ufi-
buahan Madinah mulai dapat dipanen. oleh-sebab itu, Rasulullah
saw mengumumkan tempai yan! akan mereka tuju, tidak ;;bil;i:
mana biasanya dalam peperingin-peperangan lainnya.

Ka'ab bin Malik berkata: Rasulullah saw mengumumkan pepe-
5ang,a+ ini kepada kaum Muslimin, tidak seperri biisanya jika b^eliau
hendak melakukan peperangan. Beliau rnelakukan p-ering Tlabuk
ini dalam,musim Jang,l?lgit panas, menempuh jaiak vrfig ju"i;
dan mus uh. yang berjum'lah beiar. Be li au m_en gumumkin p-eiang
ini kepada kaum Muslimilr supaya mereka beisiap-siap m'etrghal,dapinya. 

l

,. D,emiklu."l+h perjalanan dalam peperangan ini sangat berat
dirasakan 

-oleh 
jiwa manusia. Ia merupakan ujian dan cobian berat

yang membedakan siapa yan-g.di dalam hatin;ia ada nifaq dan siapa
yang benar-benar O" '-"tt.zz4)

273) LihatThabaqat lbni Sa'd, 31218 danFattut Ban,Bl87.
274) Bukhari dan Muslim.

390 Fighuq Sirab: Di-r-asat,Minhajiab, :Ilmiyah,



td#*l
i"uir, -""lagumi;;it";iain daripada a1m. Alm khawa

;*rl+f*Ifi"lmnm+"#"gfr':"Til#lffi1fftir#
nti'f i:xrltl*'Jrru;"9rffi i5 j'""+l#:,?offiotliiit"t'?
tiu"vl u"iru*" .o,ilo,'!;;""y; tidak blrsedia berangkat bersama

Nabi saw.
Di antara ayat al-Qur' an .ya+g, djturunkan berkenaan dengan

sikap orang-oraig munafiq ini adalah:

i,t;isr*rr$fr '3tr6a*{:,in:s'1,
'#$:'fi,t1i,4':t+:eig:Xalii;{l}6r'\rr4#ili'*}'z-2 'L 2'

'it i

'"%f 
;*o#!,lf rf"#:;tr!Y#[t:"]'::Liwffi H;#,tr;x,

ff;;";;,;;;"7i;;i' ;ffi;' iipiia dmgan harta tun iiwa mereka di
ialnnAllaha""i"o{"b;h"i;,'Jaiga?l4tlhgny-bVangfnt@1rgt
',H;,i:r.n!'gUr;:rf,W;:tr:yy:t;"#,G"v;Hi:4:,:
Thubah:81)

35se,*'TH:3#Wfr#
"Di antara mereha ada orang yang bt*ata: "Bqihh saya.tzln

@d"k;*s, ia**g n" pis4"Y!' hnmu mmj-adihqy sava tery e -

;*;'k 'd"i;it";tr; xeiani;un bahwa mqeha tela\' tujuutnus
' 
ht" d" i;; fir*it. n oi s e sungguh.nv q J ah.arya1\, itu b enar- b enar
' ;"tip;i ;"ii! - orong vong h;fir" (atJlaubah: 49)

SedanekankaumMuslimindatangkepadanalqlultaFsawdari

"",i."'i?TorTil'ifi; 
;;;fia"pi pe[eringan ini Rasulullah saw

ilx';Hi:};*'il;;"*",;kt*n*l?sntrrnlit'Ii:i#:

t';ttffi,V$YgA

27$ Yaitu al-Jidd bin Qais.
ii;j Drrl;;;;d" 

"ttn-ii""" 
Ishaq d-an lbnu Mirdawaih dari ialan Dhahhak dari lbnu Abbas.

Abdul llazzaq juga meriwayatkannya daii Mu'ammar darr Qatadati. Llhat: al'Ishabah ll23o.
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merelta yang rrrenyerahkah, harta rdari perfengkapan. Utsman
menyerahkan 300 onta beserta pelana dan perbeka-ianiyszzz) di sam-

:pilg uang sebanybk 1000 dinaryang diletakkannya di kamar Rasu-
I u llah s aw, se hing ga Nab i s aw be rs ab d a : . \6 (5 :J5Y'6\1iIgr{J
('Tidak ahan inernbalnyahan Utsman ap yang dihfuhnn iest*nryd.;12iat

Sedangkan Abu Bakar.-a pory6ra[kan semua hartaiya dan
.U*"I ra meny-erahkan separuh dari hartanya. Turmudzi meriwayat-
kan dari Zaid bin Aslam d-ari bapaknya, ia b'erkata: Aku pernah men-
dengar umar ra berkata: Rasulullatrsaw memerintahkin kami ber-
shodaqah dan.kebetulan waktu itu saya sedang punya harta, lalu
aku berucap: "Sekarang alq akan mengalahkid Abu Bakaa jika
mem-ang aku dapat mengalahkannya paiia suatu hari." Kemudian
aku datang kepada Rasulullah saw membawa separuh dari hartaku.
Nabi saw bertanya kepadaku: "Apa yang kamu tinggalkan untuk
keluargamu?" Kujawab: "Sebanyak yang kuserahkan." Kemudian
Abu Bakar ra datang membawa s6mui ha-rtanya. Nabi saw bertanya:
_Wah-ai Abu Baha4, ?pg yang kamu tinggalkan untuk keluargamri?"
Jq*qF Abu Bakar: I'Aku tinggalkan bigi mereka Allah dariRasul-
NJ?." Akhirny-a aku berkata: "Aku tidak ikan dapat mengalahkannya
(dalam perlombaan melaksanakan kebaikan) untuk selama-lam artya.mls I

Jika hadits ini shahih maka pasti himbauan ini berlienaan
dengan perang Thbuk, sebagaiman-a dikatakan oleh para ulama.

B.eberapa gr?ng.dari kaum Muslimin yang dikenal dengan
panggilan al-Buha'un (ora-ng-o-rang yang menangfs) datang kepida
Rasulullah saw meminta kendaraan guna pergi-berjihad 6ersima-
nya, tetapi Nabi saw menjawab mereka: "Ahu lidahiunyo hendaraan
lagi untuh membawa kal,ian." Kemudian mereka liembali dengan
meneteskan air mata karena sedih tidak dapat ikut serta bedihid.

Rasulullah saw keluar bersama sekitar 30.000 personil dari
kaum Muslimin.2sol Di antara kaum Muslimin ada be6erapa orang
ygqg S4al..1kgJ berperalg bukan karena ragu dan bimbang, yaiti
Ka'ab bin Malik, Murarahbin ar-Rabi', Hilalbin Umawah airieUu
Khaitsamah. Mereka ini seperti dikatgkan oleh Ibnu iihaq- adalah
orang-orang yang tuj,{yung tidak diragukan keislaman 

-mereka.

$q!yu Abu I(haitsamah $ng kemudian menyusul Rasulullah saw
di Tabuk. \

277) Dirrwayatkan oleh Thabrani; Tbrmudzi, Hakim dan Imam Ahmad dari hadits Abdur
Rahman bin Khabbab.

.27.8.) Diriw.ayatkarr oleh rurmudzi di dalam sunan-nya dan Imam Ahm ad di dalam Mumad-
nya dari hadits Abdur Rahman bin Samurah.

279) Diriwayatkan oleh Tbrmudzi, Hakim danAbu Dawud. Di datam sanadnvaterdaoatHiwam
bin Sa'd dari Zaid bin Aslam. Imam Ahmad dan al-Kisa'i melemahkannya. al-i-lafizh ibnu Hliar
mcnilainya termasuk martabat kelima. Ia berkata tentang perawi ini: dia sansat iuiur tet;Di
mcmpunyai b-eberapa keraguan, namun adz Dzahabi mengutip dari Abu Dawud 6ah.id ia adalih
orangyang paling kuat bila meriwayatkan dariZaid bin Aslair st-:bagaimana di dalam hadits ini. Adz
Dza.habi juga mengutip dari al-Hikim bahwa Muslim meriwayatk"an di dalam Syauahid ftaaits-hadits penguat)

280) Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'd, Ibnu Ishaq dan lainnya.
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Ttrabrani, Ibnu Ishaq dan al-Wakidi meriwayatkan bahwa setelatr

nur"i"if"ftl"* b-"rj"6rib"b".apa hari, Abu Khaitfamah kembali
r."".au t"t.r"r*uryi- di tr".i yattg s.ngat pan-as sekali. IGmudian
effafi;d"ili"n "t"aua istri-nya?i aul ke-mahnya-yang terletak di
G"nuft f."Uunnya. Mising-masing dari keduanyatelah menyiapkan
ffi;il;J."i"" "v.*itt 

lengklap dengan aiisejuk dan-makanan

"""lii#"aiJ;;:#tiki -*t I dipintu kemah iiia melihat kedua

ir#;i;;; 
"p" v""e tetah mereka pe:rsiapkan, kemudian dia berkata:

-+g-*:6$W*V#tf'rixrg,ait'i'$:'6
Jgt-tf r<HM{,\GivLrvWA6tfi 16

.'#r\'
" Rasulullah saw beriemur di terik matahari dan diterpa-angin
p;;;;;e;tk;" Abit Khaitsamah bersantai ria di kernah vang

::"l};r*}5u*s'*?:xt'tits%ff 
'T'fl 

f, ,lfi l,h"#"#ifl n"
selanjutnya dia berkata: " Derni Allah, -ahu tidak ahan masuh

kernah salalh seirang di antara halian sehingga aku mmSrusul Rasuh'llah

;;;i; K";udian kEdua istrinyapun mempersiapkan perbekalannya.
i" 6"t""gl"i-mencari Rasuluflah sayv iia-n b_e_rhasil menyusulnya
t"tit 

" 
tUUi saw turun di Tiabuk. Iktika Abu I(haitsamah semakin

mendekati kaum muslimin, mereka berk ata: "Ada seorangpengendara

iiip datanp.,, IGmudian Rasulullah saw bersabda: "Ia adabh Abu

I*;ltri*ofrl.,, Mereka berkata: "Wahai Rasulullah,-ia memang Abu
Ki;;;;;;i.; s"i"iuh turun dari kendaraannya-' Abu l(haitsamah
;;;h;e;; kipida Rasulullah saw. Sabda Nabi saw kepad-anva:

"inn\ou minaaiatnnn heutamaan wahai Abu Khaitsamahl' " Setelah Abu

Ktrifiil"h fiinceritakan masalahnya, Rasulullah saw berdo'a
untuk kebaikannYa.

Dalam pe4ilanan ini kaum Muslimin mengalami kesulitan
vans sansat berat." -Imair 

Ahmad dan lainnya meriwayatkan bahwa dua atautiga
or""g U"ilu"tiutt merraih. situ ekor onta. Mereka juga kehabisan

""iUEt "tui 
air minum r"iiinggu terpaksa memotong onta mereka

irntuk diambil perbekalah airnya.2Er )

Imam Ahmad meriwayatkan di dalam Musnadnya dari Abu
Uutaii.hi", ia berkata: Pada waktu,pe-ran-g Tiabuk kaum Muslimin
;;;;ft1dt"parin sehingga merefa ber[ata: " wahai Rasulullah,
i;"k=;61; t 

"-i-*"tw"mbefrf, 
onta-onta kami untuk dimakan." Nabi

;il;;jiliU, "f,"tig4anlah!." Tetapi Umar ra datang seraya ber-

[ut",tWitrai Rasulullah, kalau mereka menyembelih onta-onta itu
niscaya kendaraan kita berkurang. Tetapi perintahkanlah saja agar

2St) Dttt*.y"tt"n oleh tbnu Sa'd di dalam Tllr,baqat'ryr,,3nm'
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mereka mengJlmpulkan sisa perbekalan mereka kemudian do'akan-
lah semoga Allah memberkatinya." Lalu Nabi saw memerintahkan
agar sisa-sisa?erbekalan mereka dikumpurkan di atas tikar yang
telah digelar. Maka orang-orang pun berdatangan. Ada yarg m.mr
bawa segenggam gandum dql g?i pula_yang ,"".-Uu*u i"g.rgg"-
korma, .sehingga terku.mpullah perbelialan makanu' yitrg iiaut
terla.lu banyak, kemudian Nabi' saw memohon kebeikah"anrr,,r".
setelah itu Nabi saw berkata kepaga.mereka: "Ambillah dan penu-
hilah kantong-kantong makanan kalian!." r".""diu" il;;dF;
memenuhi kantong-kantong makanan mereka r"-p"i tidak Lda
tempat makanan yang kosong di perkemahan kecuari'mereka telah
memenuhinya. Mereka jyga t_elah makan hingga kenyang. Bahkan
makanan itu masih tersisa. Kemudian Nabiiaw bersa5da: "Ahu
bersahsi tidah ada IInh hecualiAilah dan sesungguhnya aku adalah rasul
Allah. seorang hamba.yang menghadapAltnh dilgan "4!a 

hatimat tersebut,
tanpa ragu, pasti tidah ahan dihalangi m:asuh suiga.,2Ez)

. 9grg*painyadirabuk,merekatidakmenemukanpasukanRomawi
dan tidak ada perlawanan. Kemudian yohanna, lubernur Ailah,
datang kepada Nabi saw meminta diadakan pelianiian damai
dengan kesiapan dari pihaknya untuk membayai iiivai. Demikian
pula p-ara penduduk Jarba' dan Adzrah. permintaan iamai ini dise-
tujui olehNabi saw yang kemudian dituangkan dalam surit ferjanjian.

Ke.ti\1 pasukan Muslimin melewati Hijr (perka*p.t.rgun kaum
Tsamut), Nabi saw bersabda kepada pari sihabatiyaijanganlai
halian masuh he tempat-tempat orang-orang yong *rnri"h*; il""yi,
sebab dihhawatirhan kal'ian ihan tertimpo misibaiyang pernah *rntipi
mereka, hecuali jika halinn dalam headaan **onit.'"Kemudian Nfii
saw menundukkan kepalanya- dan-mempe"rcepat langkihny;
sehingga melewati lemb-ah teriebut.2E3) 

r r

.Aklirnya.Nabi saw kembali ke Madinah. setibanya di dekat
Madinah, Nabi saw bersabda kepada para sahabatnya: "Itulah
Thabah! Danitulah uhud, gunungyangmencintai hita dan hiti cinl ;i."nit
sabdanya pula: " Di Madinah a1a oiong-orong yang berangkat bersama
halian, mereha turut meqjelajah lemban-uersaii naiian!." p"ara sahabat
!91?"{.:.."Wqhai nasiluitah, buhanhah mereka iti taap tinggat A
Madinah ?" Nabi saw menjdWab: "ya, mqeha tetap di Ma;inahTarma
berhalangan.'n&s)

Nabi saw tiba di Madinah pada bulan Ramadhan tahun itu
iqeq,. sehingga de-nsa.n demikian berarti Nabi saw -""i"gg"ld"Madinah sekitar dua bulan.r

^ .,?AZl Diriwayatka.n oleh Ahmad di dalamMustnd-nya dan disebutkan oleh lbnu Katsir di dalam
'"""'irtJ"f;fi::i1iffil1l?_:trtwavatkan oleh Muslim danAbu Karib Mu'awiyah darial-Amasy.

284) Bukhari dan Mustim.
285) Bukhari dan Muslim, Bukhari 5/136.
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Perkara Orang-orang Yang tidak
lkut Berperang

S6IISANYA di Madinah, Nabi saw masuk keda-lap +Tjid
kemu-dian'-"iii r"tt"kan shalat dua raka'at. Seusai shalat beliau
a"a* bersama para sahabat. Orang-orqng yang tidak ikut berpe-
rans datang kepada Nabi saw menyampaikan alasan masing-masing
dise-rtai s.titpah. Jumlah mereka 80 orbng lebih sedikit. Pernyataan
dan alasan rirereka itu diterima oleh Nabi saw dan beliau memo-
honkan ampunan kepada Auah b-agi mereka. Sedangkan umsan
Ka'ab dan k'edua tem-annya dibiarkan hingga turun ayat-ayat yang
menerangkan diterimanya taubat mereka.

Ka';b ra, dalam sebuah hadits panjaggyqng diriwayatkan oleh
Bukhari dan Muslim, mengungka-pkan kisahnya sendiri sebagai
berikut.

Di antara kisahku bahwa aku tidak sanggup dan tidak mudah
berangkat sehingga aku tidak ikut dalampePerangan itu. Aku ssgera

memu-lai persia[in untuk maju \e Ln+" Perang bersama kaum
Muslimin, tetapi aku kembali lagi dan-belum menpersiapkan sesuatu,

[i-"ai"" aku berkata dalam h]ati:'Aku sebenarnya mamPu (ikut ke

;;a; Fdt). Akuierrrs berusaha mempersiapkan segala keper-
luan sampai -liaum Vtu{limin telah siap untu! berang:kat'-leqPi
l"*V"tu 

"i.t 
belum meniapatlan apa-apa tlntqk b.erangklt. Ketika

t 
"trir 

lvtnrlimin sudah beringkat din berjalan jauh menuju medan
|"rfu akupun masih beluri mempersiapkan apa-apa-, lalu aku
Lert<eiiEinai untuk menyusul mereka -andai-aku telah melakukannya-
tetapi ui,t p.ttt tidak dilaqdirkan untuk itu.

- 
Setelah Rasulullah saw berangkat, aku keluar menemui omng-

orang. Aku sangat sedih karena aku tidak melihat kecuali glanq
Vu"g?it ""al 

sefali kemunafiqannya atau orang lemah yang diberi
disptnsasi oleh Allah.

IGtika kudengar Nabi saw telah b-ergep\ pulang, aku merasa
gelisah. Terlintas iula keinginan untuk berbohong demi menyela-
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matkan diri dari kemarahan beliau nanti!. IGmudian aku meminta
pandangan setiap- orqn-g yang pantas memberikan pandangan dari
keluargaku. Ketika diberitahukan bahwa Rasulullah saw telah
datang, hilanglah segala kebalilan dari pikiranku dan aku putuskan
untuk berkata jujur kepada.beliau. Aku datang menemui Rlasulullah
saw se-raya nlengugaptan salam kepadanya, tetapi beliau tersen5rum
sinis kemudian berkata: "Kemarilahl.t Setelah aku beradi di
hadapannya, beliau berkata: "Kenap hamu tidah buanghat? Buhanhah
h,amu telah mernbeli kendaraan?" Aku jawab: 'Ya, bmar! Deni Al:tah,
seandainya aku seharang ini buhadapan dengan orang lain dai penfuduh
dunia, tentu mudah bagihu'mencmi alasan innh menghindari-hemarah-
annya, apalagt ahu adalah orangyangpndaibqdebat. Oemianbh, ahu'
tqlu-jika ahu hari ini berbicara bohong'ktp"da enghau sehingga mgkau
tidah memarahihu, sunggpth pasti Allah yang mengenhui hebohongin itu
ahnn memarahi enghau karma aku. Jika aku buhan jujur hqada enghau
nlscala mghau ahan rnemarahihu. Namun ahu akan tetap bethanjujur
demi mmgharap atnpunan Allah. Demi Allah, sunguh ahu tidah punya
halanga4 (udzur) apa-apa. Demi Allah, sebenatnya ahu saat itu dalam
headaan kuat dan sanryp buangkat he medanpang!."

Rasulullah saw menyahut:'Ya, in memang tidak bohong. Pergilah
satnpai Allah menentuhan sendiri persoalannmu!" .Aku lalu pergi. -

Ketika aku pergi, b-ebeppg orang dari banu Salmah menyusul
dan menyalahkan tindakanku (karenC tidak mengemukakan aiasan
sebagaimana orang lain). Kutanyakan kepada mereka: "Apahah ada
orang_lain yang berbuat sama seperti yang kulahthan?",Merbka men-
jawab: 'Ya, ada dua orang dua-duanya mengata,han hepada fustlullah
sau) sepqti yang telah mghau hntahan, dan beliau juga menganhan hepada
mereha seperli yang beliau katakan krydamu!." Aku bertanya -Iagi:

"Siapahah hedua orang itu? " Mereka menjawab : " Murarah bin ar-Rabi'
dan Hilal bin Urna$yah.' M"o9kq lalu,menerangkan bahwa dua-duanya
itu orang shaleh dan pernah ikut dalam perang Badr. Dua-duanya
dapat dijadikan contoh!

IGmudian Rasulullah saw melarang kaum Musliminbercakap-
gakap {engan kamlbertiga, sebagai orang yang tidak turut serta
berangkat ke medaR perqng Tabuk.

- S.emrla oralg menja'uhkan-diri dari kami dan berubah sikap
!e$1d-ap \ami, hingga aku s-endiri merasa seolah-olah bumi yan!
kuinjak bukan bumi yang kukenal!

Keadaan seperti itu kualami selama lima puluh hari. Dua orang
temanku tetap tinggal di rumah masing-masing dan selalu menangii
sedang aku sendiri sebagai orang {ngda dan berwatak keras tetap
keluar seperti biasa, shalat jama'ah bersama kaum Muslimin dair
mondar-mandir ke pasar. Selam_a itu tak seorang pun yang meng-
ajakku--bercakap-iak.p ... Akhirnya aku daii'ng ;r"n!haa;p
Iiasulullah saw, liuucaplfan salam keiradanya yang iaat itu"sedan'g
duduk sehabis shalat. Dalam hati aku 6ertan;ia: itpa[atr Uetiau meng-
gerakkan bibir mernbalas ucapan salamku atau tidak. IGmudia--n
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aku shalat dekat beliau sambil melirik ke arah beliau. Ternyata di
saat aku masih shalat beliau memandangku, tetapi setelah selesai
shalat dan aku menoleh kepadanya, beliau memalingkan muka.....

Pada suatu hari di saat aku sedang berjalan di pasar Madinah,
tiba-tiba seorang asing penjaja dagangan yang datang dari Syam
bertanya-tanya: 

- 
"Sinpakah yang dapat membantu saya menunjukkan

orans yanp bernnma l(i'ab bin-Malik?" Banyak orang menunjukkannya.
Ia kimudian menghampiriku lalu menyerahkan sepucuk syrat kepa-
daku dari raja Ghlssan Setelah kubuka ternyata berisi sebq-gai ber-
lkut:' Amma b a' du, ku dengar b ahwa sahabatmu (y-ahni Rasulu llah s aw)
telah menguciikan dirimu.-Tuhan tidah akan membuat dirimu hina dan
nista. Datanglah kepadaku, enghau pasti hutqhna dengan baik.....-"

Setelah kubaca, aku berkata: " Ini juga tunnsuk cobaan!." I(tll;rya-
lakan api kemudian surat itu kubakar.

Setelah lewat empat puluh hari, datanglah utusan Rasulullah
saw kepadaku. Ia berkata : oRasulullah saw mentrinnhhan supain ?gfuu
menj auhhan dirimu dari istrimu!," Aku.bertanya : 

"4pahnh 
ia hmus hucqai

ataihn h bagaimana?" Ia menjaw ab : " Tidak! Enghnu harus menj auhhya,
tidah bo leh mendehatinya!. "

IGpada dua orang temanku (yang senasib) RSsglull-ah saw juga
menyariipaikan perintah yang sama. IGmudian kukatakan_.kepada
istriliu :'htlanglah engkau kryda ke lumgama, dan tetap tingal di tengah -,

tengah mereka hingga Allah menetaphan heputusan-Nya nengenai
prsoahnhu!."

Tinggal sepuluh hari lagi lengkaplahmasa waktu limapuluh hari
sejak Rizulullih saw melarang kaum Muslimin bercakap-cakap
dengan kami.....

Tepat pada hari kelima puluh aku shalat subuh di serambi
rumahliu. S-euasi shalat aku duduk memikirkan keputusan apa yang
akan ditetapkan Allah dan Rasul-Nyq atas diriku yang tengah meng-
alami pend-eritaan berat ini, hingga bumiyang luas ini klrrasa amat
sempii. Tiba-tiba kudengar suaia orang berteriak dari bukit Sila':
'Hai l{a'ab bin Malih, gernbiralah!."

Seketika itu juga.aku sujud (syukur) karena aku sadar bahwa
ampunan Allah telah dat6g.....

Setelah mengimamishalat subu-h berjama'ah; \ps-ulullah saw
rnengumumkan [epada kaum Muslimin bahwa Allah berkenan
rtt.nE i*. taubat liami. Banyak orang berdatangan memberita-
hukan kabar gembira itu kepada kami bertiga.

Setelah orang yang kudengar suaranya {ari atas !"kit tttt datang
untuk menyampaikan-kabar gbmbira kepadaku, kqlepas dua baju
yang sedang kubakai, kemudian dua-duanya kuberikan kepadanya
ienian seninghati. Demi Allah, aku tidak mempunyai baju selain
yan;dua itu. Alu berusaha mencari pinjaman dua baju kepadaorang
iain] dan setelah kupakai aku segera pergi menemui Rasulullah saw.
Banyak orang menyambut keilatanganku mengucapkan selamat
atas ampunan Allah yang telah kuterima.
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Aku kemudian masuk ke dalam masiid. Kulihat Rasulullah saw
sedang duduk dikelilingi para sahabatnya. Thalhah bin 'Ubaidillah
berdiri kemudian berjalan tergopoh-gopoh menyalamiku dan meng-
ucapkan selamat kepadaku. Selain Thalhah tidak ada orang lain
dari'kaum Muslimin yang berdiri menyambut kedatanganku.
IGbaikan Thalhah itu tidak dapat kulupakan.....

Setelah aku mengucapkan salam kepada Rasulullah saw, beliau
dengan wajah berseri-seri kegirangan berkata:'G:enbimlah nenrynfut
hui baik yang behnn pmah ettghan alomi sejah lohb doi honAngm iburrat!. "
Aku bertanya : ".4phah itu dori Anda sendhi unlwi Rosuhtlhh?, atanhah dari
AIIaIt?' Beftau menjawa:'Buhcn dui afu nelainkan dui Allalr'

IGmudian aliu berkat a:'Wahai Rasalullah, sebagai nnda taubat-
hu, ahu hendah menyrahkan selunth harta bendahu hepada Allah dan
Rawl-Nya." Tetapi beliau menjaw ab: "Lebih baik enghau ambil sebaiian
dai hartamu itu!."

Selanjutnya kukatakan kepada beliau:'Wahai Rasrlullah, AIbh
telah menyelamathan dirihu haiena aku bqhnn benar. Setelah in aku
beflaubat, selama sim umurhu aku tidah ahan bet*an selain ynng benar!."

IGmudian turunlah firman Allah kepada Rasul-Nya:
"seungguhnya Altah telah menerima taubat Nabi, orang-orang
Muhajiin dan Anshar yang rnengikuti Nabi dalann masa kesalitan;
'setelah hati dai segolongan dai mercha qplis bupaling (terye-
lirtcir), rurmun hemudian Alhh mmqina taubat merekn. Sewng-
guhnya AAah Maha Penyayang tuhadap mqehn. Dan trhadap
tiga orang yang ditangguhhan (pencrima taubatnya) sehingga bumi
yang luas ini mereha iasahnn amat sempit oleh merehn, hetnudian
merehn menyadai bahwa tidak ada ten pat lai dai (siksaan) AIIah
selain kepada-Nya; hemudianAllah menerima taubat nter.ehn agar
rnere hn tetap b ertaub at. S e sungSlulmya Alleh- Ioh Yang Maha Penc -
rho,u taubat lagi M aha Penyayang. Hai orang : orarg yang bqrimqn,
tetap bertaqanlah kepada Allah dan hendakhh hnfian betsama
orang-orang yoig t"titu ltenar" larTaubah: ll7-llgllu6l '

BEBERAPA'IBRAq

Pertama: Catatan SakiiaiYeperangan inima: catatan Selcltar.feperangan lm
Islam telah berjayadi Jazirah Arabia dan menguasai hati serta

Ini merupakan sesuafir yang senantiasaruouKlrya. rm meruPa[an sesuau yang senanuasa
dan dicemaskan oleh orang-orang Nasrani Romawi

sejak lama.
Orang-orang Romawi tidak'tnemeluk agama Nasrani karena

keimanan semata-mata. Mereka hanya menjadikan agama Nasrani
sebagai media untuk menjajah bangsa-bangsa di wilayah ini. Oleh
karena itu mereka mempermainkan agama Nasrani sesukanya,
mengubah dan mencampur-adukkan dengan paganisme mereka
serta menambahkan beraneka macam kebatilan kepadanya.

2E6) Bukhari dan Muslium recara singtat
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Islam -agama yang diseruka4 ofeh semua Rasul- datang untrk
membebaskaimanusia-dari setiap kekuasaan selain kekuasaan Nlah.
iid"[;a; E1..';;il ai" nunim yang boleh dipaksakan kepada
manusia selain dari kekuasaan dan hukum Allah.

Sebagai orangyang telah banyak mempelajari agapa Nasrani,
mereka adalah orang yang paling menl'adari akan bahaya.dan ancaman
Risalah terakhir (Islam) ini terhadap Para tiran dan kesewenang-
wenangan para diktator.

iVtaka iid"k h"tuttjika agama Islam ini -setelah \uat {i Jazlrah
Arabia- merupakan su-mbeikecemasandan kegelisahan bagi para
thagut Romawi dan antek-antek mereka yang. memeluk agama
Naiani sekedar untuk menguasai orang-orang lemah.

Oleh sebab itu, mereki mendengar berita fathu Mahhah dan
kemenangan Islam di Jazirah Arabia dengan_penuh keakutan_kemudian
menghimlnn semua kekuatan mereka, diri Syam sampai ke Hijaz, untqk
m.nih.dipi asama ini (Islam). Sebab, jika agama Islam.tersebar luas
maki kehrasain dan kedikatoran mereka akan tumbang.

Sesuai dengan kecemasan pihak Romawi jni, 
-semestinyl.a$n

teriadi nertempiran dahsyat aitara mereka dan kaum Muslimin.
Gti"i liitcmatr futah meneliendaki iihad kaum Muslimin dalam pepe-

,urgun ini cukup dengaln pengoiban-an bes-ar y-ang. telah mereka
kerihkan dan keiulitaifisif< yang telah mereka alami di perjalanan
pulang-pergi antar Madinah dan Tabuk. Perjalanan ini -sepeni Anda
3atcsitin- riemang sangat menakjubkal, qarat dengan pegg.orbanan,
penderitaan dan Fesdilan. TidakLah jihad yang diperintahkan Allah
it r b"*pu pengorbanan jiwa dan -riga di jalan.syaT'?t Allah dan

" 
g am 

"- 
Nya? S e-suttg gqh nya h al ini lali y-a n g. $ ikelre 1d aki All ah dari

pira hamba-Nya. fiti berlindgqg lepa.da Allah dari sangkaan yang
iiduk b".tu. yang menuduh Allaf, butuh akal pertolongan mereka
untuk menglianc-urkan tipu daya orang-orang kafir atau memasukkan
hidayah da-n keimanan lie dallam hatiorang-orang yang, ingtar.-

-'Jairyt^rl'IJstah" 
(pasukan Muslimin yang berperang dalam keadaan

serba-sulit) dalam peperangan yang serba sulit ini telah meng-e-

rahkan harta dan pe"iju:angaiserta mengorbankan kesempatan wak-
tunya yang paling indat\-kemudian menukarnya dengan berbagai
m"6utir pJn^deritian dah*kesulitan, sebagai bukti kemurnian iman
mereka kepada Allah dahcinta mereka kepada-Nya. Oleh sebab itu,
mereka liemudian berhak mendapaikan keme-nangan dan
dukungan, dengan dihindarkan dari pertempuran dan dimasukkan-
ttyu ruiu takuti<edalam hati musuh-mereka. Sehing.ga.musuh lari
nieninggalkan medan dan tunduk kepada hukum Allah mengenai
mereka.

Demikianlah, pihak Romawi dengan m-udah !pn4u! kgp?dq
hukum jizyah dan 3egala persyaratanny-a sebagai "imb-alan" dari
segala lies-ulit.n yang-dialami liaum Muslimin bersama Rasulullah
saw demi mencari ridha Allah.
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Kedua: Beberapa'Ibrah dan Hukum
Di dalam peperangan ini terdapatbanyakpelajaran dan hukum

diantaranya:
7- Urgensi lihad De;ngan Harta

Jihad melawan.musuh-nusuh Islam tidak hanya terbatas dengan
pergi ke medan perang. Peperangan saja belum memadai.,M".tg-
ingat jihad dengan qtnl (peperangan) dan silah (senjata) sangat berkait
erat dengan pendanaan dan harta maka wajib atas kaum Muslimin
secara kesehiruhdn untuk memberikan hartanya hingga teikumpul
dana yang mencukupi biaya peperangan. Masing-masing sesuai
kapasitas dan kemampuannya.

Paqa fuqaha' menetapkan, apabila negara (Islam) sangat
memerlukan biaya jihad maka negara boleh mencari dana dari
masyarakat dengan cara yang telah kami sebutkan, tetapi para fuqaha'
juga menyepakati bahwa hal tersebut dapat dilakukan asalkan ha*a
dan kekayaan negara yang ada tidak dialokasikan untuk kepen-
tingan-kepentingan yang bersifat sekunder (hamaliaah) atau tidak
dibenarkan menurut syari'at. Sebab, harta masyarakat tidak diuta-
makan dari harta negara dalam pembiayaan tentara dan peperangan.

Anda tahu bagaimana Utsman bin 'Affan ra datang kepada Nabi
saw menyerahkan3O0 onta beserta pelana dan perbekalannya dan
200 uqiah dari uang perak, sampai Nabi saw bersabda:

"Tidak akan menbahayahan lJtsvnn apa yang dilafuhan sesadah
hariini." Ini merupakan penjelasan tentang keutamaan Utsman ra.
Bahkan kalimat yang disabdakan Rasulullah saw ini merupakan
kecaman dan bantahan terhadap setiap orang yang "panjang lidah"
terhadap Utsman ra, seperti mereka yang tanpa risih menglcritik
politiknya di masa khilafah-nya Mereka menulis panjang lebar
tentang Utsman ra dan menuduhnya lemah atau melakukan nepotisme
dalam sistern politinya. Tuduhan ini mereka lontarkan karena semata.
mata mengikuti orientalis, guru besar mereka, yang senantiasa
memberondong sejarah Islam dengan berbagai kritik, pengelabuan,
penyesatan dan penjungkirbalikan demi mencapai sasaran yang
telah mereka rencanaf<tn.secara cermat.

Ses ungguhnya m e rena' = yan g menempatkan diri sebagai orang-
orang suci yang langka, d3ri sini kemudian mereka mengkritik
Utsman dan politiknya, perlu menyadari beraneka macam penyakit
mereka sendiri kemudian mengobatinya dengan mengkaji dan
meneladani sejarah kehidupan Khalifah Utsman yang agung ini.

Bagaimanapun tindakan Utsman ra dalam khilafahnya, setelah
pernyataan (syalb'at) Nabi saw tersebut diatas, tidak boleh disalah-
kan. Sungguh tidak beradab orang yang mengkritik Utsman ra dan
menyalahkan politiknya.
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L Hadits tentang Aba Bakar ilan Bid'ah Tambahannya
Telah kami sebutkan hadits yang diriwayatkan oleh Turmudzi

dan Abu Dawud, tentang Abu Bakar ra yang menyerahkan seluruh
hartanya kepada Rasulullah saw kemudian ketika ditanya oleh Nabi
saw: 'Apa yang kamu tinggalhan unwk kefuatganu?", ia menjawab: "Ahit
tinggalhnn untuk mreha, Allnh dan fusul-Nya."

Sebagian orang membuat tambahan atas hadits tersebut Bahwa
Nabi saw bersabda kepadanya: 'Wahai Abu Bahar ra, sesungguhnya
Allah telah ridha hrydamu, apaknh kamu juga ridha kepada-N5ta?" Y:e-
mudian saking gembiranya diaberdiri menari-nari di hadapan Nabi
saw seraya berkata: "Bagaimana afui tidak ahnn ridha kepada-Nya?"

Mereka menjadikan tambahanbid'ah ini sebagai dalil diboleh-
kannya menari-nari seraya berputar-putar dalam halaqah-halaqah
dzikii sebagaimana yang dilakukan oleh "Maulawiah" dan kelom-
pok-kelompok tashawuf lainnya.

Sesungguhnya. dalil yang mereka jadikan pegangan tersebut,
seperti telah kami sebutkan, adalah palsu. ndak terdapat di dalam
kumpulan hadits sfta&dr ataupun lemah bahwa Abu Bakar ra pernah
melakukan hal tersebut di hadapan Nabi saw. Apa yang sesungguhya
terjadi ialah sebagaimana yang disebutkan oleh teks hadits yang
diriwayatkan oleh Turmudzi, Hakim dan Abu Dawud di atas. Itupun
dengan beberapa kemungkinan lemah segaimana telah saya jelaskan
dalam tahhij (penjelasan) hadits tersebut.

I(ami tidak hanya mengatakan bahwa perbuatan tersebut (dzikir
sambil menari-nari) tidak didasarkan kepada dalil bahkan kami
katakan bahwa dalil syar'i telah mengharamkannya.

Para Imam telah sepakat bahwa menari jika disertai dengan
gerakan meliuk-liuk adalah haram. Jika tidak disertai gerakan
meliukJiuk maka dimakruhkan. Memasukkan tarian -betapapun
caranya- ke dalam dzihrullah adalahtindakan memasukkan sesuatu
yang hakruh atau haram kedalam ibadah yang disyari'atkan, di
samping merupakan tindakan mengubah ibadah tanpa dalil. Apalagi
melakukan dzil,ir tersebut. Mereka mengucapkan lafazh-lafazh dzikiq,
tetapi hanya dengah.irama para munslid-dan penyanyi sehingga
menambah kesemarakbAti dalam jiwa.

Bagaimana mungkin hil semacam ini menj adidziktzrltah yang
diperintahkan oleh Allah dan yang dilakukan oleh Rasulullah saw
serta para sahabatnya ?! Bagaimana mungkin perbuatan tersebut
akan menjadi ibadah, karena ibadah -seperti Anda ketahui'adalah
amalan yang disyari'atkan Allah di dalam Kitab-Nya atau Sunnah
NabiNya tanpa tambahan atau pengurangan?

Ketahulaih bahwa apa yang kami katakan ini adalah kesepa-
katan para ulama'syari'at Islam di berbagaizaman. Tidak ada yang
menentangnya kecuali kelompok kecil dari para ahli bid'ah yang
membuat syari'at sendiri tanpa alasan yang benar dari al-Qur'an
ataupun Sunnah. Mereka sering mengharamkan yang halal atau
melakukan perbuatan dosa, kadang-kadang atas nama kebatinan
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dan kadang-kadang atas nama melepaskan diri dari hal-hal yang
nremberatkan.

Berikut ini kami kutipkan pernyataan salah seorang Imam
bcsar.kaum Muslimin yang terkenal iuas ilmunya, wara'dan sufi,
yaitu al-'Izzu bin AMus Salam:

"Adapun tarian dan tepuka! tangan .a{al.ah menyerupgi.per-
brratan winita. Tindakan ini tidak akan dilakukan kecuali oleh or-
ang-orang yang sundal dan pendusta' Bagaimana mungkin diboleh-
kafi mena"ri me"ngikuti irami-irama lagu dari orang-or-alg y?ng tid?k
nremiliki kesadaian diri (teler)? Para sahabat, seperti dikatakan Nabi
saw : " 5 ebaih- baih abad ada lnh abadhu hemuilian abad- abad berikutnya ",

tidak mungkin salah seorang di^3.ntara generasi panutan ini akan
melakukan perbuatan tersebut.287)

Di dalam kitabnya, Kaffur Ri 2', Ibnu Hajar juga mengatakan
hzrl yang serupa dengan peinyataan al-'lzzubin Abdus Sal.am.

- 
Bahkan Imam Qurthuby secara panjang lebar telah menjelaskan

kcharaman perbuatan teriebut dan memperin-gatk-an tindakan
bid'ah ini. Bagi yang ingin membaca pgnjelasan-tersebut dapat merujuk
terfsirnya kefki beliau menafsirkan firman Allah: 'Yaitu orang-orqrlg
v,ns mbnsingat Altah dalam headaan berdiri, duduh dan berbaring." (Ali-
i rr rian : t 9 t )"d an fi rman Allah : " D an j an pnlah kamu berj alnn di mu ka bumi
hti dengan sombong, harena sesunggthnya kamu sehali-kali tidah dapqt
,,,,'n"ibu, bumi din sekali-hali tidah ahan sampai setinggi gunung," (al-
Isra': 37).

Kalau bukan karena khawatir terlalu panjang niscaya dapat
dikemukakan teks para Imam dalam masalah ini,-agar Anda menge-
tahui bahw a apayang kami tegaskan ini adalah kebenaran yang telah
disepakati paia Imam baik dari Salaf ataupun Khalbf.

Dikecualikan dari keumuman apa yang telah kami sebutkan
di atas, apabila orang yang leldzikir me-ngalami-keadaan tidak
sadarkan'di.i (pi.rgsan). seSab dalam keadaan tidak sadarkan diri
te rsebut ia terb6bal dan hu hum t ah Iifi , sebagaimana dikatakan bahwa
al-'lzzubin Abdus salam sendiri pernah melakukan dzikir sampai
tidak sadarkan diri kEmudian berdiri melompat-lompat. Tentunya
tindakannya tersebur di Idbr lehendaknya,.sgbab ia sendiri adalah
olang yang punya pendapa.t sebagaimaria dikutip di atas.2EE )

3- Orang-orang Munafik: Tabia'at Mereka dan Seiauh Mana Bahaya
Mereka terhadap Islam

Ayat-ayat al- Qur'an yang diturunkan menyangkut peperangan
irri lebih banyak dari pada iyat-ayatyang diturunkaqpada pepe-
ransan lainnva. Anda d-apat memba-ca d-i dalam swatat-Taubah sel<tan

b.nlyak uyuf buhkun hilaman.,sebagian besar. ayat-ayat tersebut
n.'"ni.lurkun pentingnya jihad dengan jiwa dan harta di jalan Allah

287) Qawa'idul Ahhant fi Masltalihil Anam, Zl186
28E) Lihat lkrab: Kaffir Ri'c', hal. 48.
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sebagai bukti satu-satunya kesejatian iman seorang Muslim' Juga
merulpakan pembedayan! terperiting antara sForang Mu'min dengan
orans-orani Munafiq. Karena itu, kaum Muslimin -jika benar-benar
Musiim-tid;kboleh mengambil sikap "santai." Mereka harus meng-
anggap ringan segalapenderitaan dan kesulitan di jala-nAllah. Selain
ittiiyit-ayit di sirat it-taubah in! jugq banyak membahas tentang
orang-orang munafiq dan membongkar rencana-rencana jahat
mereka yang tersembunyi.

Pelajaran yang terdapat di dalamnya ialah penjelasan akan
bahaya i;\aq ain orang-oiang munafiq terhada-p- Iqlap di.setiap
masa. Isiam-adalah suatu pengakuan yang harus dibuktikan dengan
jihad dan ujian sampai terbedakan mana yang benar dan mana yang-dusta, 

mana yang benar-benar Mu'min 4an m-ana yang munafiq.
Perang Tabukmerupakan materi utama dari pelajaran Qur'ani ini.
Kareni peperangan ini menjadi ujian Ilahi yang terbesar-kepada
kaum tvtusiimin I'ang dapat"mem6ongkar kbdo[ kemunafiqin di
Madinah dan membedakan orang-orang munafiq dari kaum Mus-
limin yang benar-benar beriman. Selanjutnya diturunkan sejumlah
ayat secaia berturut-turut di dalam al-Qur'an yang menjelaskan
k-eiahatan mereka dan mengumumkan kepada kaum Muslimin akan
rahasia-rahasia mereka yang harus diwaspadai di setiap tempat dart
masa.

"Orang-orang yang ditinggalhan (tidah ikut berperang) itu, merasa
gembira dengan tinggalnya mereka di belahang.Rasulullah, dan
-mereha tidaL suha bbrjihad dengan harta dan jiwa mereka pada
jalanAllah dan rnereha berhata: "Janganlnh kam;u bgranghat (pergt
berp erang) di ata s panas terih ini. " Katahanlah : "Api neraha.j a han-
nam itulbbih sangat panasnya", jika mereha mengetahui. Maka
hendahlah mereka tertawa sedihit dan menangis banyak, sebagai
pembalnsan dai apa yang selalu mereha kerjaknn. Makn jihnAllah
mengembalihanmu kepada satu golongan dari m_ereha, hemudian
merehaminta izin hepadamu untuh keluar (pergi berperang), rnaha
ha t ahan I a h : " Knmu lidah b o I e h he I uar b e rc ama hu s e I ama - I an tnny a
da n ti dah b o I e h n rcmerangi mu su h b erc a ma hu. S e s unggu hny a hai m
telah rela tidak'pergi birperang hali yang pertama. Karena itu
duduhlah (tinggallafu'.beisama orang-orang yang tidah ihut ber-
p erang. " (at-Thubah :-8 I -83)

Jika anda tela'ah kembali ayat-ayatsebelum dan sesudah ayat-
ayat di atas niscaya Anda akan mendapatkan perhatian yang demi-
kian besar dan menakjubkan tentang sikap orang-orang munafiq
dan peringatan dari bahaya mereka. Hal ini karena hampir setiap
musibah d'an kekalahan ying dialami kaum Muslimin di-sebabkair
oleh ulah orang-orang m,rna-flq. Musuh kaum Muslimin tidak akan
dapat menyusup ke tEngah barisan mereka kecuali melalui celah
niiaq dan orang-orang munafiq. Kaum Muslimin tidak pernah
tertipu oleh musuh-musuh mereka sebagaimana tertipu oleh haum
munafiqin. Kaum Muslimin juga tidah pernah mengalami helemahan,
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helumDuhan don Dqpecahan sebagaimana yan-g disebabhnn oleh orang'

orang'mururfiq. Mahla Benar Allah yang berfirman:
'71fu mueka beranghat beraama -samlr k4ttt-u,-niscqla mqeha tidah
riinambah karnu tZlain dai hentsakanbelaka , dantentumqeha
o|kon bng"gos maju he muka di celah-celah barisanmuuntuhmeng-
iaono" Ftfiocauidi antara hamu; sedanE di antua hatmt ada orang-

orang yang amat suhn mendengathnn pv*,n@n mereha DanAlldh
menfritaiui orang'orang yang zhalhn." (at:Taubah: 47)

Orang-orang munafiq ini sangat berbahaya karena rhereka
memeiangi"Islam 

-atas nama' Islam, riembuat makar terhadSp Islam
J..rgutt siniata Islam, memperrnainkan hukum-hukum Islam atas

;;d" ;;daharuan ( ishlah;,keluwesan dan berpegang teguh pada

iiwa syari'at. Sehingga mereka_menghasilkan fatwa-fatwa Pesaxan
i"ngan mencapai tujuan mereka atau menjil at tuan-tuan-mereka.

pelaiaran v"re ["*s diambil kaum Muslimin dari hal ini, ial4h
bahwa kium Musl-imin harus mewaspadai orang-orang munafiq
seribu kali lipat dari musuh eksternal mereka. Kaum Muslimin juga
hu*t r"g"r"'*engmpas kemunafiqan manakala sudah mulai tumbuh
di antara mereka.

S lizyah danAhliKitab- 
bi dulum DeDeransan ini terdapat dalil disyari'atkannya

mensambiliiryihdari ah-li kitab. Denginiizya2 ini darah dan harta
rn"iEt 

" 
aitiirdirngi. Seperti Anda lihat, oring-oryttg BgT?*i dalam

DeDeransan ini ielah bersembunyi dan melarikan diri dari Rasu-
luflah sa]w ketika beliau sampai iii f:abuk. IGmudian orang-orang
ei"U V""g beragama Nashrini datang menemui Rasulullah saw

euna h.;tinta ierdamainan dengan imbalan membayar jizyah.

F"t-i.ttuun ini d'isetujui oleh Nabi Jaw lalu dituangkan dalam surat
perjanjian.' " 

Tinah adalah "pajak" harta yang dibayar oleh Ahli Kitab seba-
saimlni zakatvang dibayar oleh kaum Muslimin. Perbedaan antara
["a"""n" U ahi a iiEvah s6mata-mata didasarkan kepada perundang-
una*gi" r"dangi€; qakat didasarkan kepada agama 

-lan per,ndangan-
pcrundangan.

orang-orang yang'tina,* kepad-a hukrryrl jizyah dianggap
n.,ur.rl ke ialam h'ui<unipbrundang-undangan Islam di ma-syara-kat

i;i;;, sekalipun tidak rireyakinin-y1 

'*".gll 
aqidah di dalamjiwa

ni"i"h. Olehiarena itu, mereka tidak diboLhkan melanggar unlang-
urrduttg dan hukum-hukum Islam secara umum, kecuali lal-hal yang

menurut agama mereka dibolehkan seperti minum khamar dan
lainnya.

N"mun dalam masalahiizvaft ini ada perbedaan antara or?ng-
o..rn ut ii fit.U dan non-Ahli Kitab dari iara penyembah berhala
au" ittt"ir. otung-o.ang Ahli Kitab mas-ih memungkinkan untuk
menyesuaikan dii dengin masyarakat Islam dan sistemnya secara
u,rri, dengan tetap mlemeluk-agama mereka. Sedangkan orang-
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orang atheis dan para penyembah berhala tidak ada faktor yang
dapat menyesuaikan mereka dengan masyarakat Islam. Sebab,
pemikiran atheis danpaganis tidak mungkin dapatbertemu dengan
hukum dan sistem Islam menyangkut bagian ajarannya yang mana-
pun. Perbedaan antara Islamdan paganisme s-erta atheisme adalah
sangat mendasar dan berakar.

5- Apa yang disebutkan Rasulullah saw ketika melewati bekas
perkampungan Tsamud menunjukkan bahwa seorang Muslim
dimakruhkan memasuki tempat-tempat urnat terdahulu y4ng pernah
dihancurkan oleh Allah karena kekafiran mereka, atau'melewati
peninggalan-peninggalan mereka, kecuali dengan maksud meng-
ambil pelajaran dari mereka. Sebab ia merupakan tempat-tempat
yang pernah menyaksikan kemarahan Allah dan mencatat bekas-
bekiipeninggalair kemarahan tersebut. Bekas-bekas kemurkaan
itu akah kekilsepanjang masa. Tidak diragukan lagi bahwa Allah
meninggalkan bekas-bekas ini di muka bumi adalah untuk menjadi
pelajaran bagi orang-orang yang punya akal sehat, sebagaimana
sering djelaskan-Nya di dalam ayat-ayat-Nya. Maka salah besar jika
seorang melewati tempat-tempat tersebut tanpa mengambil pelajar-
annya.

Di muka bumi ini sungguh banyak tempaFtempat peninggalan
sempa dengan perkampungan Tsamud tersebut. Tempat-tempat ber-
sejarah yang mengingatkan manusia agar mengambil pelajaran
dari rnasa silam. Tetapi kebanyakan manusia tidak memperhatikan
tempat-tempat bersejarah itu kecuali sebagai tempat-tbmpat dan
benda-benda antik yang punya nilai seni klasik dan'bersejarah.

6-Sekarang kita harus merenungkan perbedaan antara kebijak-
sanaan Rasulullah saw dan kebijaksanaan para sahabatnya mengha-
dapi orang-orang munafiq.

Seperti Anda ketahui, banyak orang-orang munafiqyang tidak
mau berangkat berperang ke Tabuk kemudian mereka mengemu-
kakan bermacam alasan kepada Rasulullah saw. Sekalipun demi-
kian, Nabi saw memaafkan mereka, menerima lahiriah mereka dan
me.nyerahkan hakqkat hati mereka kepada Allah. Di antara orang-
orang beriman sendir!4rda beberapa orang yang juga tidak ber-
angkat berperang bukan lcdrena nifaq ataupun ragu. Kemudian mereka
datang menemui Rasulullah saw dengan tidak membuat-buat alasan
atau berdusta seraya meminta maaf dan ampunan. Tetapi Rasulullah
saw m€nghukum dan tidak memaafkan mereka. Anda pun tahu
betapa keras dan berat hukuman yang diberikan oleh Rasulullah
saw kepada mereka.

Mengapa?!... Mengapa Rasulullah saw bersikap lunak terhadap
orang-orang munafiq dan memaafkan mereka, tetapi bersikap keras
dan memberikan hukuman terhadap orang-orang Muslim yang
jujur?

Jawabannya, sesungguhnya sikap keras dan tegas dalam kasus
ini justru merupakan penghormatan dan pemuliaan. Penghormatan
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dan pemuliaan tidak layak diterima oleh orang-orang munafig.
Bagaimana mungkin orang-orang munafiq itu akan memperoleh
taubat dan pengampunan melalui ayat-ayat yang diturunkan ?!

Selain itu orang-orang munafiq telah divonis bahwa mereka
adalah orang-orang kafir. Penampilan luaryang mereka tunjukkan
di dunia ini tidak akan dapat membebaskan mereka dari neraka
paling bawah di Hari'Kiamat. Allah telah memerintahkan kita agar
membiarkan kepalsuan yang mereka tunjukkan dan memberla-
kukan hukum didunia ini sesuai lahiriah mereka. Kita tidak perlu
mengecek hakekat alasan dan perkataan mereka atau memberikan
hukuman di dunia atas kedustaan yang mungkin mereka lakukan.

Ibnul Qoyyim berkata: Demikianlah Allah memperlakukan
hamba-Nya dalam hukuman kejahatan mereka. Dia menghukum
hamba-Nya yang beriman dan mencintai-Nya, bahkan ia sangat
mulia di sisi-Nya, hanya karena ketergelinciran dan kesalahan
ringan sehingga dengan demikian ia senantiasa sadar dan hhti-hati.
Sedangkan orang yang hina dan tidak punya kedudukan mulia di
sisi-Nya dibiarkan terus dengan berbagai kemaksiatan. Bagi hamba-
Nya yang beriman, setiap kali melakukan kesalahan Allah memberi-
kon iri' niat kepadanya.2te)

Didalam kisah Ka'ab yang telah kami sebutkan di atas terdapat
beberapa pelajaran dan 'ibrah penting, diantaranya:

Pertama: Disyari'atkannya pengucilan (a l- hajr) karena sebab
keagamaan. Nabi saw melarang kaum mereka berbicara dengan
Ka'ab bin Malik dan kedua orang temannya selama masa tersebut.
Ibnul Qoyyim berkata: Hal ini menunjukkan jugabahwa-{r_renjawab
salam orang yang patut dikucilkan adalah tidak wajib.zry Sebab,
diantara pengakuan Ka'ab ialah: 'Ahutetap helummelaksanahan shalat
berjama'ah bqsama haum Muslimin. I{emudian ahu datang mmghadap
ktsulullah saw, huucaphan salam hEada beliau yang saat itu sedang &tduh
sehabis shalat. Dalam hati aku berlanya: Apahah beliau menggrahkant
bibirmembalas ucapan salamhu atauhah tidah?" Seandainya menjawab
salamnya itu wajib niscaya dia mendengarnya.

IGdua: Ujian lain yang diberikan Allah kepada Ka'ab patut
direnungkan agar anda fuelgetahui bagaimana seharusnya keimanan
seorang Muslim kepada Rjbb-nya. Anda tahu bahwa raja Ghassan
telah mengirim surat kepailanya. Ia memintaagar Ka'ab datang ke
ncgerinya dan meninggalkan orang-orang Mu'min yang mengucil-
kan dan menghukumnya. Thwaran ini membuat Ka'ab semakin
sedih dan menderita. Tetapi cobaan berat ini tidak mengungkapkan
sesuatu kecuali bertambahnya keimanan Ka'ab kepada Rabb-nya
serta keikhlasan dan cintanya kepada-Nya.

Betapa banyak langkah yang telah tergelincir; di masa dahulu
ataupun sekarang, ketika mengahadapi cobaan sebagaimana cobaan

?-89) Za&ilMa'ad,3l20.
290) rbid.
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yang pernah dihadapi Ka'ab bin Malik ra. Cobaan ini seharusnya
justru menambah keimanan dan memperkokoh keislaman, tidak
boleh menggelincirkannya.

Ketiga: Sujud syukur kepada Allah adalah ibadah yang disyari'-
atkan. Inisebagaimana ditunjukkan oleh sujudnya Ka'ab ra ketika
mendengar suara orang yang menyampaikan kabar gembira peneri-
maan taubatnya. Ibnul Qayyim berkata: Abu Bakar ra juga pernah
bersujud syukur ketika mendengar berita terbunuhnya Mgasilamah
al-Kadzab. Demikian pula Ali ra, ia pernah bersujud syukur ketika
mengetahui Dzats-Tsadiah terbunuh di tengah orang-orang Khawarij.
Rastilullah saw juga pernah bersujud syukur ketika Jibril menyam-
paikan kabar gembira bahwa siapa yang membaca shalawat kepa-
danya sekali maka Allah akan membalas shlawatkepadanya sepulqh
kali-2er)

Keempat: Hanafiah, kecuali Zufar, be rpend ap at apabila seseo -
rang bernadzarakan menshadaqahkan seluruh hartanya kepada orang-
orang miskin maka ia tidak harus menunaikannya kecuali dengan
harta:zakat saja. Pendapat ini mereka dasarkan kepada bebe-rapa
dalil,di antaranya jawaban Rasulullah saw kepada Ka'ab ketika ia
bernadzar: "Dianiara tanda-tanda bukti taubathu bahwa ahu ahan
menyuahhnn seluruh hartahu sebagai shadaqah hEadaAtlah danRasul-
Nya.' Tetapi Nabi saw menjawab : "Lebih baih enghau tahan sbbagian
dari hanamu."*' ' '"#;"gk"n 

orang-orang yang berpendapat bahwa dengan nadzar
tersebut maka seluruh hartanya menjadi shadaqah, berkata: Sebe-
narnya perkataan Ka'ab kepada Rasulullah saw tersebut bukan menya-
takan iadVartetapi meminta pendapat Rasulullah saw yang kemu-
dian dijelaskan oleh Nabi s-aw bahwa sebagiannya saja sudah
mencukupi.2e2) Barangkali pendapat ini lebih dekat kepada pengertian
konteks perkataan Ka'ab ra dan jawaban Rasulullah saw kepa-
danya.r

zgt) tbid,uzz.
292) Lihat: al-Mabsu.th, as-Sarkhari, hal. 12-93, Zadul Ma'ad, Ibnul Qayyim, 3123 dan

Dhauabitlul Mashalai, al-Buthy, ha1.244,384.
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Abu Bakar Memimpin Jama'ah Haii
Tahun Ke-9 Hijri

SEKgtt\AAtl l\YA dari Thbuk, Rasulullah saw ingin melaksanakan
ibadah f aji, kemudian bersabda:'Tetapi orang-orang muqrrih masih
ha dir me lahuhan thawaf dengan te lanjang. Aku tif,ak ingii melahsanahan'
ibadah haii sebelum hal itu dihapushan " I(emudian beliau mengutus
Abu Bakir ra dan menyusulinya dengan Ali ra guna melaraqg [aum
nrusyrik melakukan "ibadah haji" setelah tahun ini, dan memberikan
temoo selama empat bulan untuk masuk Islam. Setelah itu tidak
aclaiilihan antara mereka dan kaum Muslimin kecuali perang.

Bukhari meriwayatkan di dalam kinbilmaghast'dari Abu Hurairah
bahwa Abu Bakar ra diutus oleh Nabi saw sebagai Amirjama'ah
haji sebelum haji wada' (haji Rasulullah saw). Padaharirultr(penyem-
belihan qurban), Abu Bakarra mengumumkan di tengah kerumunan
manusia: Sesudah tahun ini tak seorang musyrik pun boleh menu-
naikan ibadah haji, dan tak seorang pun boleh berthawaf tanpa
pakaian.

Imam Ahmad meriwayatkan dari Mahraz bin Abu Hurairah
dari bapaknya, ia be5kata: Ketika Ali bin Abu Thalib diutus Rasu-
lullah saw untuk menyenoaikan surat Bara'ah kepada penduduk
Mekkah, aku ikut menyerthinya. Ditanyakan kepada Ali ra: Apahah
yang hendah Anda sampath.an? Ia menjawab: Kami menyampaihan
bohwa tidah ahan masuh surga hecuali jiwa yang beriman, tidah boleh
thawaf dengan telanjang, barang siapa mempunyai perjanjian dengan
Rusulullah saw maha perjanjian itu hanya bqlahu sampai empat buhn;
iika empat bulan itu telah berlalu maha Allah dan Rasul Nya berlEas dii
cfuri orang-orang musyrih, setelah tahun ini tak seorang musSrik pun yang
boleh menunaihan ibadah hajji. Ali berkata: IGmudian aku menyam-
paikannya sampai suaraku serak.

Itulah yang dimaksud oleh firman Allah:
"Dan inilah suatu permahluman dari Altah dan Rasut-Nya kepada
umat manusia pada hai haji ahbar bahwa sesungguhnya Allah
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dan Rasul-Nya berlepas diri da7't orang-qang tnusyrihin- I(emu-
dian iiha kainu (haim musyrikin) benaubat, maha bertaubat itu
Ubin"Uaih bagimu; dan jiha inmu beryalhg maha hctahuilah bahwa
hnmu tidah-rtapat meiemahkan Allah. Dan beritahanlah hqada
orang-orang tiaftr panwa mereka akan mmdapat) siksa yang
pedih." (at:Ihubah: 3)

Ibnu Sa'ad meriwavatkan bahwa ketika Nabi saw menunjuk
Abu B akar seb agai Amir iama' ahhaji, ia- ({bu B akar) berangkat ber-
sama 300 orang?ari periduduk Madinah dengan membawa'2O ekor
binatang qurban.

BEBERAPA'IBRAH

1, Orang-orang Musyrik dan Tradisi Mereka dalam Haii
Seperti telah Anda ketahui bahwa menunaikan ibadah haji ke

Baituildh al-Haram adalah termasuk warisan yang diterima oleh
oriang-orangArab dari Ibrahim as. Iatermasuksisa-sisaajaran HcflW
vane-masih:mereka pelihara, tetapi sudah banyak kemasukan karat-
karit iahiliah dan liebatilan aiarln kemusyrikan. Sehingga warna
kemuiyrikan lebih dominan dari pada yang seharusnya dilakukan
berdasbrkan aqidah tauhid.

Ibnu 'Aidi berkata bahwa kaum Musyrikin sebelum tahun ini
menunaikan ibadah haji bersama kaum Muslimin. Mereka men-g-
ganggu kaum Muslimin ilengan mengeraskan-ucap arr' talbiah' mereka
yang artiny a: Tnda sehutu Sagi-Mu hecuali sekutu yangrynns bagi'Mu
dan baginya.

Beberapa orang di antara mereka melakukan thawaf dengan
telanians, tairpa paklian sama sekali. Perbuatan ini mereka anggaP
sebalai fenghbrmatan kepada l(a'bah. Ikta salahseorang di antara
mere-ka: "[ku thawaf di Ka'bah sebagaimana saat aku dilahirkan
oleh ibukq..tidak ada kekotoran benda dunia yang melekat di
tubuhku."2e3)

Kotoran-kotoran iahiliah ini habis pada tahun ke 9 Hijriah, tatrun
di mana Abu Bakar mimimpin rombongan haji dan disampaikannya
oerinsatan kepada semua orans musyrik bahwa Masiidil Haram
harur?ib"rrihl"t dari kotoran-liotorari kemusyrikan untuk selama-
lamanya. \

2. Berakhirnya Perianiian dengan Diumumkannya Peperangan
Perlu Anda ketahui bahwa kaum Musyrikin pada waktu itu,

sebagaimna dikatakan oleh Muhammad bin Ishaqdan-lainnya, ada
dua fatagori. Pertama, mereka yang Punya perjanjian dengan Rasu-
lullah saiv tetapi masa berakhirnya perjanjian tersebut-kuralg dari
empat bulan. IGpada mereka ini diberi tempo sampai bera\hirnya
pedanjian tersebirt. Kedua, mereka yang Punya perjanjian dengan

293)Lihat'Uytmil Atsar, lbnu Salyidinnas, ?1231.
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Rasulullah saw tanpa batas waktu. Kepada mereka ini, al-Qur'an
di dalam surat Bara'ah membatasi masa berakhirnya de-ngan empat
bulan, kemudian setelah itu mereka berada dalam keadaan Perang
dengan kaum Muslimin. Mereka boleh dibunuh di mana saja dite-
muFan, kecuali iika masuk Islam dan men5ratakan taubat. Per-
mulaan batas waktu ini adalah hari Arafah pada tahun ke 9 Hijri
sampai tanggal 10 bulan Rabi'ul Akhir.

Dikatakan -yaitu pendapat al-IGlbi- bahwa empat bulan terse-
but adalah tempo yang diberikan kepada orang mugynkyang punya
perjanjian kurahg dari empat bulan dengan Rasulullah sar,y. ,!e-dang-
i<an oiang musyrik yang punya perjanjian dengan Rasulullah saw
lebih dari empatbulan maka Allah telah memerintahkan agardisem-
purnakan sampai berakhir batas waktunya. Inilah yang dimaks-
udkan oleh Firman Allah:

"Kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah mengadahan per'
janjian (dengan mereka) dan mereha tidah mengurangi sesnatupun
( dni isi perjanjian) mu dan tidah pula mereha membantu seseorang
yang memusuhihamu, maha terhadap mereka itupenuhilah janji-
nya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah meryrukai orang-
orang yang bertahwa." (at-Thubah: 4)

Tetapi pendapat yang pertama lebih benar dan tepat, karena
surat.Baia'ah tidak menegaskan sesuatu yang baru sebagaimana
penfaq3t al-Kalbi Li ",*. Ia hanyalah merupakan penegasan terhadap
perjanjian-perjanijian yang sudah disetujui ?ntara Rasulullah saw
dan kaum Musyrikin. Ia tidak merubah sedikitpun dari perjanjian-
perjanjian itu ataupun mengemukakan hal yang baru. Sean{ainya
demikian, lantas apa artinya Ali ra membacakan surat tersebut di
hadapan khalayak kaum musyrikin sebagai peringatan bagi mereka?

3. Penegasan tentang Hakekat Makna lihad
Di dalam surat ini Anda dapat membaca penegasan baru bahwa

jihad di dalam syari'at Islam bukan perang defensif sebagaimana
diinginkan olgh para orientalis.

Perhatikanlah fi5man Allah yang memperingatkan sisa-sisa
kaum Musyrikin di sekitap{takkah daripenduduk Nejd dan lainnya:

'(Inilah pernyataan) i;hr*tuton hubungan daiAllah dan Rasul.
Nya (yang ditujuhan)*epada orang-orang musyrih yang hamu
(haum Muslimin) telah mengadakan perjanijian (dengan mereka).

Maka berjalanlah hamu (haum musyrikin) di muha bumi selama
empat bulan dan ketahuilah bahwa sesungguhnya hnmu tidah ahnn
dapat melemahhan Allah, dan sesungguhnya Allah menghinahan
orang-orang kafir
Dan (inilah) permahluman dari Allah dan Rasul-Nya kepada umntt
manusia pada haji ahbar bahwa sesungguhnya Allah dan rasul-
Nya berlepas diri dari orang-orang musyrih. I{ernudinn jika hamu
(haum Musyrihin) bertaubat, maka bqtaubat itu lebih baih bagimu;
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dan iiha hamu befiatine mahn ketahuilah bahwa sesyngguhnya

hamu ti/ah dnpat helenuhknryAQah. Dan beritahanlah h4tacta

;;;ri-;;:;g-iifo @"n*a mereka akan) mettdapat sihsa vang pedih'

Ikcualiorang-orangrnusyrikyang-hatnutelahmengadahnnperian-
iian (denpai mere\d dhn there-ka tidnk mengulangi_sewatupun
"@o; isi ferjanjian)iu dan tidah (pula) mereka ryerylaytu seseo-

ranp lanp memusuhi hamu, mahi'terhadap mereka itu penuhilah

;;;ii;i 3"ipoi uotot w.akiuny a. S e sangguhnya Allah mmyuhai
- 
oratry - svtr,* yang bertahwa.

Aoabita telah habis bulan-bulan Hmam itu, mahn bt4lrhh orang-

iang Musyrikin itu di tnctna saia-kamu jutnp.ai.mr. ehn, dan tang-
ntpiZn-i&eka. Ikpunglah mqeka datLiytaila! di tempat pmgin-
;;{;;.likamerekabert'aubatdanmendiihanshalatdanmenunai-
noi iiB"i, 

"*ka 
berilah hebebasan hepada mue-ha untuk berjalan.

Sit"iggnir"y" Altah Maha Pmgampin lagi Maha Penyeyang' (at-
Thubah: l-5)
Avat-avat ini sansat ielas dan tegas sehingga tidak ada alasan lagi

""t"k--"*'uhu*i 
per?n! defensif sJbagai asas jihad-dalam Islam.

Anda pun tahu bahwa surat Bara'ah ini F **Yk pagian al-Qur'an
n.nn dit rtirnkan pada periode akhiq, sehingga hukum-hukumnya

i;E t;b;gi"" U"tlit daiinya berkaitan dengin5ihad permanen dan
abadi.

Saya tidak melihat adanya alasan yang kuat untuk mengatakan
bahwa ivat-avat ini menghapuskan ayat-ayat sebelumnya yang
menetapi<an lihad defensif, seperti firman Allah:

'Tblah diizinhan (befierang) bagt orang-orang yang dipergngi,
harena s e sungguhiy a mere kd t e Uh aianiaya' D9n.1 e I 1ryW!"!:
Allah, benar-"ienaiMaha Kuasa menolong tnereka" (al-Hajj: 39)

Hal ini karena dasar disyariatkannya jihad iqu tid-qk meman-
a."n [""ud. faktor penverbuan atau pernbelaan' Jihad disyariatkan
li."i.hh untuk mdneiakkan Kalim-at Allah, membangun mzrsya-

*tit Islam dan mendlrikan Negara Islam di muka bumi. Sarana

"p" 
r":" (."tama dibSnarkan dan?iperlukan) maka harusdilakukan.' dalam kondis-i tertentu mungkin sarana yang diperlukan

adalah Derans defensii &'samping nasehat, bimbingan dan peng-

"i"t 
.r.'t"ilafi Sihad yang disyiri'itkan dalam kondisi tersebut.

Dalam kondisi vine lain mungkin saranayang diperlukan adalah
perang ofensif yani nolabene merupakan puncak jihad' 

-' I6ndisi dan.i."nu ini penentuan dan penilaiagnya dilakukan
oleh oeneuasa Muslim vang menguasai permasalahan dan ikhlas
kepaia Aihh, Rasul-Nyi dan seluruh kaum Muslimin.

Ini berarti bahwa semua sarana tersebut di atas dibenarkan
untuk merealisasikan iihad. Masing-masing dari sarana-sarana
t"ii.U"iiiaut boleh ditLrapkan kecuili sesuai dengan tuntutan ke-

maslahatan, tidak berarti ienghapusan sarana tersebut'
Selainitu, haji Abu dakai ini merupakan pengajaran kepada
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lgNU KatSir meriwayatkan dari Sa'id bin Ju!,a-ir, Unyah,
Qatadah dan lainnya bahwa di Madinah ada seorang Rahib (pendeta)
dari suku Khazrajbernama Abu Amir. Ia_memeluk agama Nasrani
di masa Jahiliah- dan memiliki kedudukan penting 4i k-algngan
kabilah l(hazrai. IGtika Rasulullah saw datanig ke Madinah kertu'
dian karrm Muilimin berhimnun di sekitar beliau dan Islam pundian kaum Muilimin berhimpun di sekitar beliag dan Islam pundian kaum Muslimin berhimpun dl seKltar Dellau oan tslam pun
telah menyebar luas, Abu Amir bangkit nlgngnjukkan permusuhan
keoada Risulullah saw. Ia persi ke Makkah meminta dukungankepada Risulullah saw. Ia pergi k-e MaL*ah memintakepada Rasulullah saw. Ia Pergi ke MalGah memrnta cluKungan
oring-orang Musyrik Quraisy untuk memerangi Rasulullah saw.
SeteEh melihat di'wah Rasulullah saw semakin bertambah maju
oring-orang Musyrik Quraisy untuk memerangi Rasulullah saw.
SeteEh melihat di'wah Rasulullah saw semakin bertambah maju
dan kuat, ia pun pergi menemui Heraclius, raja Romawi,-meminta
bantuan untirk menghadapi Nabi saw. Kepadanya Heraclius men-
janjikan apa yang diinginklnnya kemudlan ia pun ti-nggal di-nege-n
Heiaclius. Oiri tempaf"pengasingannya" ini ia menulis surat kepada
orang-orang munaffqin Mailinah yang isinya penjqnji\an kepada
merela api yang dijanjikan oleh Heraclius_kepada dirinya dan
memerintahlian mereka agar membangun sebuah markas tempat
mereka berkumpul untuk merealisasikan rencana jahat yang tertu-
ang di dalam surat-suratnya tersebut.

Kemudian meiekamembangun sebuah masjid di dekat masjid
Quba'. Masjid ini telah ralnpung merekatangun sebelum Rasulullah
saw berangi<at ke Tabuk. Seinudian mereka datang kepa{a Rasulullah
saw meminta agar Rasulullah saw sudi kiranya shalat di masjid
mereka untuk dijadikan dalih dan bukt! persetujuannya. Mereka
mengemukakan bahwa masjid tersebut dibangun untuk orang-orang
yang-tidak dapat keluar di halam yang dingin. Tetapi Allah melin-
ilunEi beliau dari melaksanakan shalat di masjid mereka. Nabi saw
menjawab: "I{ami seharang mau berangkat,insya Allah nanti setelah
pulang."

Sehari atau beberapa hari sebelum Rasulullah saw tiba di
Madinah dari perialanan Thbuk, Jibril hrrun membawa berita tentang
masjid Dhirai ying sengaja mereka bangun atas dasar kekafiran
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dan tujuan memecah belah Jama'ah kaum Mu'minin. Kemudian
nusutrittatr saw mengutus beberapa sahabatnya untuk menghan-
curkan masjid tersebtit sebelum beliau dataqg ke Madinah.2ea)Berke-
naan dengan masjid ini turunlah firman Allah:

"Dan (di antara orang-orang munafiq try) ada-grang-orang ))ang
mend'irihan masiid untuh minimbulhan hemudharatan (pada or-
ang-orang mu'rhin), untuh hekafiran dan untuk memecah belah
antara orang-orang mu'min serta nlenungg.t kedntangan orlng--orn?g
yans telah inemerhngi AIIah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Merekn
beriumpah: "Knmi idah menghendahi seintlt hcbatk-o1t. panAllnh
menjad.i sahsi bahwa sesung;gtthnya meteka itu adalah pendusta
(dalam sumpahnya).

Janganlah kamu shalat didalam masjid itu selama-lamanya'.
-Sesilngguhnya masjid yang didirikan atas lasar laqan-!rytqsjid
fubafsejai nart pdrtana idatan lebih pant hnmu shalat .di dalam-
i"". n; dalamnv'a ada oranl - oranp vang ingin membercihlan dii'
6an AIIan menfiina; omng- &ang yaig b&h.' (at{hubah: 107-108).

BEBERAPA'IBRAH
Kisah masjid ini merupakan ptlncak makar dan tipu daya yang

dilakukan oleh-orang-orang munafiq kepada Rasulu-llah saw dan
fu;; Muslimin. Tffiakan"ini bukair simata-mata kemunafiqan
t"tipi merupakan konspirasi dan rencana jahat terhadap kaum
M*ii-in, Oleh sebab itu;Rasulullah saw tidakmembiarkan tindakan
ini tetapi mengambil sikap dan tindakan tegas yang didasarkan
kepada wahyu dari Allah.

Sikap ini membongkar hakekat orang-oran-g menufiq dan
sasaran-sasaran merekalang dibungkus dengan kedok tersebut,
i"*"di." menghancurkan din memfakar bangunan yang mereka
namakan seba{ai masjid padahal mereka membqnggnnya sebagai
markas kegiatin untulr menghancurkan kaum Muslimin.

Kisah-rencana jahat yang terakhir ini, di sarnpinglcisah'klsah
makar sebelumnya,-mem6eri[an gambaran yang utuh kepada kita
tentang hukum syari'dt{.qlam mengenai orang-orang munafiq'

Mlnurut hukum Islaft)'kita tidak boleh mengambil tindakan
terhadap orang-orang mgn?fi-q ke_cuali sesuai dengan hal-hal yang

bersifat iahiria[. fentane hakek-at dan hati mereka yang seb-enarnya,

[ita serahkan kepada f,ukum Allah di hari Kiamat kelak. Telapi
ierhadap konspirisi dan makar jaha! mereka yang membahayakan
kaum ltiuslimin, harus diambil-tindakan tegas bahkan kita harus
*""gtr"""urkan setiap perangkap jahat dan tipu daya yang telah
nrereka bangun.

- 294; lbf"tt tb"" K"t.ir, Z3E7-388, diriwayatlan oleh lbnu Hisyam di dalamSiat-nya hampir

sarna dengan teks ini,2322.

414 Fiqhus Sirah: Dirasat Minhajiah'Ilmiyah



Hal ini sebagaimana ditunjukkan oleh keseluruhan kebijaksa-
naan dan sikap i.asulullah saw terhadap orang-orang.munafiq.
b"*itii" pula^kesepakatan hampir_semua imap.yang didasarkan
kepada peiunjuk Raiulullah saw-dalam masalah ini'' 

Jik; anda perhatikan langkahJangkah tipu daya yang dilakukan
oleh orang-orurg munafiq ini anda alian mengetahui bahwa tabi'at
kemunafi-qan ad'alah sama di setiap waktu dan tempat. Sarana
;#kttid;k pernah berubah. Mereki senantiasa memilih kehinaan,
*"i.f"t u" niakar jahat yang bus_uk, menjauhkan diri dari cahaya
(Islam) dan memegang erat kegelapan.'---- Nri";;k"ht, vuie slnatiasabersembah suggkgry di telapak kaki
kaum penjajah isin! untuk membantu mereka dalam meme-rangi
iii"* d* i""- Musl-imin. Tetapi jikabertemu dengan kaum Muslimin,
*"..tu U".p"ra-pura mengaguriri Islam dan berda'wah kepadanla.
iT[u *"r"tl -"iduputkai kEsempatan untuk menghan-curkan Is-

iu* Ji" membunuh sebagian pari da'i Islam, mereka akiin meng-
*"*["" bahwa merekitenlah melakukan misi pengembangan
dan pembaharuan Islam dengan cara melenyapkan Para 'musuh
Islam." l

\_:..

295) Lihat: Za&tl Ma'ad 3117.
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Utusan Tsaqif tonyatelon
tasuk lshm

|SNU Ishaq meriwayatkan bahwa Nabi saw sampai di Madinah
dari perjalanan ke Tabuk pada bulan Ramadhan. Pada bulan ini
juga utusan Tsaqif datang menemui Rasulullah saw.

Sebelumnya, mereka telah berunding dan memutuskan bahwa
mereka tidak punya kesanggupan untuk menghadapi orang -ora4g
Arab di sekitar mereka. Mereka semua telah berbai'at dan menyata-
kan diri masuk Islam. IGmudian mereka mengirim beberapa utusan
yang dipimpin oleh Kinanah bin Abdu Yalil. Menjelang masuk kota
Madinah mereka di temui oleh M-ughirahbin Syu'bahmengajarkan
bagaimana cara mengucapkan salarn ketika bertemu Risulullah
saw, tetapi mereka tidak mrilakukannya bahkan tetap menggunakan
cara jahiliyah ketika mereka menemui Rasulullah saw. Rasulullah
saw menempatkan utusan Tsaqif ini di masjid dan membangun sebuah
kemah untuk mereka supayadapat mendengarkan al-Qur'an dan
melihat orang-orang melaksanakan shalat. Utusan ini tinggal di
Madinah selama beberapa hari. Berkali-kali mereka menemui Rasulullah
saw. Demikian pula--gasulullah saw datang berkali-kali menemui
mereka guna menyampEifc4n ajaran Islam kepadamereka.2%)

Ibnu Sa'ad meriwaydtlianbahwa Nabi sawmendatangi mereka
setiap malam setelah shala) Isya'. Nabi saw berdiri di hadapan mereka
menyampaikan penjelasan sampai kedua kaki beliau 1"1i1t.zez)

MnsabinUgbahdidalamMagruzi-rrya bahwaUbman
bin Abil 'Ash adalah orang yang paling muda di antara utusan tersebut.
Apabila mereka pergi ke majelis Rasulullah, ia di tinggal di kemah.

Bila utusan itu kembali, ia kembali menemui Rasulullah saw
dan bertanya tentang agama serta minta dibacakan al-Qur'an. Ber-

296) Ibnu Hisyam,A3Z4.
297) Thabaqat, Ibnu Sa'ad,278.
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kali-kali Utsman bin Abil Ash datang belajar kepada Rasulullah saw
;;;;;;-h"-;;;-t'";"" i"-,"t "-i Islim. Jita diteinukannva Rasulullarh;;fi t b";;-b""- memahami lgim rita atehunannva Rasulullah

tidurmaka ia menemui Abu Bakaremui Abu Bakar. Apa yang dilakukan
teman-temannya sehingga Rasulullah

saw merasa kagum dan rnerrcintainya.-
Akhirnya, Islam merasuk'ke dalam hati mereka. Sebelum

menyatakan diri ;;.ik l;i;t", ri""""tt bin Abdu Yalil bertanya
kepida Rasulullah saw : "fugatmgru terltang Ytq,lntlryhn-ya. hami
odaloh hnu yang vha bepugiin sehinga hnmi tidah bise lepas- furbtya? "
Nabi saw rienjawab:'Z{na adalai haram, Allah telah brfinnan:
' Janganlah hami mendehati zina sesuryguhnya ia adalah pabuann yang
heii &n j alan yang nista ".2s) Mereka bertanya lag i;.-'fu2@ru tentang

ri6a, seiunggt;hnfa selunth hana kmti bqasal dari iba?' Nabi saw men-
j;;;b; ;iffiiii'hiiyg boleh mmgam,bil pohoh hatta hnlian, sevnguhnva
eUon Uotr*ron: "Fiai orang'oing yaig bqinan, bertaqwala4 hWfu
Altoh do; finssalhnn sisa iba (yins belum dipungut) iiha hadu omng-
orans yaw b&man.ael Mereka bertanya lagiz 'fugoimana tmtang
hhainir?Sesunsnthnya ia adatah Oerasan dai buah-buahan hasil
*rtarbn kamiffinp$itah dwt fumi elahkon?" Nabi saw menjawab:

"'Se sTntryuhrryaAUin bbh n;nghmwnhanqn" lalu Nabi saw membaca
ayat yiig niengharamkan k[amar.il) 

-

- 
iUnu Ishaq berkata: Mereka iug? Ine4inta agaldibebqsk3n

dari kewajibanihalat, lalu dijarrrab ole.h N3bi sawT Totp she'lat'

agsna rtdin nerryuryai kebaihan apapun iuga.'- SetelahbermusyawarahmerekakembalimenemuiRasulullah
saw seraya menyatalan kesiapan mereka untuk me-nerima semua
it"i t"*iUri. f"l"pi mereka heminta agar berhala (L-ata) yang
pernah mereka seribah dibiarkan selama tiga tahun, baru kemudian
6oleh dihancurkan. Rasulullah saw menolahpermintaan ini. IGmu-
ai""1r1gak" meminta tenggang waktu selami sahr tahun atau kalau
tia"t r"t"rrti tit t b,rlatt, tEiapi-Rasulullah saw tetap menolak untuk
memberikan tenggang waktir bagi penghancuran berhala tersebut.
Ibnu Ishaq berkail: Mlere\a tqe,*-trlta hal tersebut supaya terhindar
dari ganggpan orang-or€mg bodoh, kaum wanita dan anak cucu mereka
disairpii-g khawaiir ieilgfrancurarr tersebut akan menghambat
masuknya Islam kedalarqhati mereka.

Kemudian mereka derkata kepada Rasulullah saw 'I(alau
bepitu. kamuhh yang menphancurhannya. Ihmi tidah ahan manghancur-

ni"ii" selamalbfranyol' Rasulullih saw me.njawab: ".aku ahan
mengutus orang yang aian menghananrhawtya. " A\hirnya mereka ber-
o"tfritutt kepida frsulullahlaw, mereka diizinkan pergi oleh Nabi
3aw dengan diiringi penghormatan dan do'a.pelepasan. Utsman
bin Abil 'Ain aitunlil olehJ.tabi saw sebagai,lhir mereka mengingat

29E) al-lsra':32
299) al-Baoarah: Z7E.
woi Lina€ ?aat I M a' ad, 3 126,8
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kesungguhannya dalam berislam. Sebelum pergi ia telah mempel-
ajari beberapa surat dari al-Qur'an.

Setelah keberangkatan mereka Rasulullah saw memberang-
katk5h rombongan dibawah pimpinan I(halid bin Walid, diantaia

berhala itu dihancurkan, orang-orang wanita Tsaqif keluar seraya
menangis menyesali dan meratapi berhala itu. IGtika Mughirah
memukul berhala itu dengan kampaknya, Abu Sofoan rheledek:
'Aduh, hnsihan hanuo,3otl seraya menirukan ratapan wanita-wanita
Tsaqif terhadap berhala itu.

Ibnu Sa'ad berkata di dalam Thabaqat-nya meriwayatkan dari
Y5hi*.h ra: IGmudi*" F"qif +asuk Islam. Aku tidak rirengetahui
kabjlah Arab yang lebih kuaf keislamannya dari Tsaqif 

,3@

PARA UTUSAN ARAB BERDI,IYUN-DTIYUN MENYATAKAN
DIRI MASUK ISLAM

Ibnu Ishaq berkata: Setelah Rasulullah saw menaklukkan
Mekkah, memenangkan perang Tiabuk dan menerima kedatangan
utusan Tsaqif yang menyatakan diri masuk Islam, maka berduyun-
duyunpara utusan-Arabilatang kepada Nabi saw dari segalapenturu.
Orang-orang Arab ini tertunda rnemeluk Islam hanyalah karena
terhaiangi o-leh kaum Quraisy. Sebab, kaum Qurais! merupakan
pemimpin dan panutan manusia pada waktu itu. Disamping sebagai
penjaga Baitullah dan Masjidil Haram, mereka adalah anak cucu
Nabi Isma'il dan pemimpin bangsa Arab. Setelah Mekkah tertakluk-
kan dan orang-oiang Quraisy pun tunduk kepada Nabi saw serta
menganut ajaran Islam, maka orang-orang Arab menyadari bahwa
mereka tidak memiliki kesanggupan untuk memerangi Rasulullah
saw. Oleh sebab itu, mereka kemuilian rnasuk Islam secara berduyun-
duyun sebagaimana difirmankan Allah:

'Apabila telah datang pertolongan AIIah dan hemenangan, dan
hamu lihat rnan4sia masuh Agama AAah dengan berbondong-
bondong, rnha Udtashilah dengbn memtaji Rabb; -mu dan mohonlah
ampunan hepada -: Nyd r-Sequ.ngguhn!,a Dia adahh Malu Penqima
Thubat." (an-Nashr: I-3)

rombongan terdapat Mughirah bin Syu'bah dan Abu Sofyan bin
Harb',' guna berhala yang benrama Lata. IGtika

301) lbnu Hiryam,A3Z|.
fiZ) Thabaqat,lbnu Sa'ad, ?78.
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IGmi menganggap tidak perlu memaparkan rincian tentang
ara utusan ini karena tidak banyak berkaitan dengan masalah yang
ita inginkan dari bulu ini.

BEBERAPA'IBRAH
Ingatkah Anda kisah orurng-orang yang menyambut Rasulullah

saw, ketika berhijrah ke Tha'if, dengan sambutanyang buruk, peno-
lakan, pelemparan batu dan penghinaan? Itulah orang-orang Tsaqif
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yang sekarang datang kepada Nabi saw menyatakan diri masuk
islam ke dalam Agama Allah dengan jujur dan ta'at.

Ingatkah Anda ketika Zaid bin Haritsah !'95kat1\gp?au Rasu-
lullah siw dalam perjalanan pulang dari Tha'if ke Mekkah: "Bagai-
mana engkau akai hembali he Mekkah sedangkan pendudufnyg_!9\gh
mengusiimu wahai Rasulullah?' Waktu itu beliau menjawab :'Wahai
Zaid, sesungguhnya Atlah ahan membqihan kemudahan dgn'jalan keluar
terhadap apa yaig hnmu khautatirkan. sesungguhnyaAllnh pasti mernbela
Agama- Nya dan metnmangkan Nabi- Nya. "

Apa yang teriadi sekarang ini adalah bukti kebenaran sabda
Rasulillair saiu tepaa a Zaid te?sebut. Demikianlah Tha'ifl Mekkah
dan seluruh kabilah Arab pada hari ini berbondong-bondong datang
menyatakan diri masuk Islam.

Kemudian cobalah Anda renungkan!.... Tentang segala
penyikasaan yang dilancarkan Tsaqif dan kekecewaan yang sagg{
inerieeiutkarrNabi saw setelah beliau melakukan hijrah ke Tha'if
deneln berjalan kaki melintasi pegunungan dan sahara -dqtgu!
haripan mlndapatkan sambutah yang ba^ik dari penduduknya!
Perlakuan kasaryang dilancarkan oleh Tsaqifini minimalakan men-
dorong rasa ingii mJmbalas dendam atau rielakukan tindakan yang
serupa pada jiwa manusia biasa.

Tetapi adakah Anda temukan sikap ataupun Per-asaan balas
dendam ini di dalam iiwa Rasulullah saw dalam menghadapi para
utuSan TsaqiP Bahkan selama beberapa haribeliau pernahmengq-
pung Tha'if kemudian memerintahkan para sahabatnya agar kembali
iuli'ng, lalu kepadanya para sahabat mendesak: "Berdo'alah untuh
'hehanirron rsai;1t. re6pibeliau malah mengucapkan do'a kebaikan
bagi Tsaqif:

..t6yj&eur6)LL{i,{,
"Ya Allah, tunjuhilah Tsaqif dan datanghanlah mereka dalam
headaan berhnan.

Ketika Allah mengabulkan do'a Rasul-Nya kemudian utusan
Tsaqif datang ke Mzidi.qqh, Abu Bakar ash-Shiddig- 4an 

pt rghirah
bin Syu'bah Serlomba-lorir'ba.datang kepada- Rasulullah saw. Karena
kedui sahabat ini mengetahui betapa gembiranya Nabi saw.men-
dengar berita Islamnya Tsaqif. Dengan c-eria-dan penuh pengh-or-
matin, Rasulullah siw keluar menyambut kedatangan mereka.
Bahkan kemudian memberikan seluruh waktunya untuk mengajar-
kan Islam kepada mereka selama mereka berada di Madinah.

Kendatipun dahulu Tasqif pern?h melampiaskan kebencian
mereka terhadapnya, tetapi b-eliau tidak- pgnya keingina I apa-apa
terhadap merekb liecuali kebaikan dan kebahagiaal:r di dunia dan
akhirat.'Kendatipun dahulu Tsaqif merasa puas- melihat Rasulullah
saw menderita dan sengsara, tetapi kini beliau justru merasa
bergembira melihat mereka mendapatkan karunia Islam dari Allah.
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Adakah semua ini tabi'at manusia biasa yang memperjuangkan
suatu prinsip dan idiologi yang dianutnya?

f a tiaat Uin hanyalJh herupakan tabi'ai kenabian... . . Ia adalah

sikap-vans ait"*pu 6lih satu-sdtunya sasaran dalam da'wah: Da'-
;;['d";E"ittk"ir hasilnya dan Alldh pun ridha kepada dirinya. Di
ialan (da'wah) ini semua penderitaan dan gangguan terqsa nngan.
"Suneeuh merupakan suitu kebahagian besar manakala seorang

ham[i berhasil'melewati semua rintangan dan gangguan t€rebut
;A;;k ;il ;;ih tetap berada di atas Jasaran yang mulia lni'

liutatr Islam: tidak mengenal kebencian atau pun rasa dendam.
Juga tidak pernah mengingi-nkan keburukan ba-gi-manusia'- Ia memerintahkan jihad tetapi tanPa rasa kebencian ataup-un

kedenskian. Ia meneaidrkan kekuatan-tetapi tanpa egoisme dan
kesonibongan. Ia meigiiak kepada kasih sayang Ftapi tanpa meren-
A;hf;; aft-"t"" t 

"tiirihan.'Ia 
mengajarlsan cinta tetapi di jalan

Allah semata.
Demikianlah, utusan Tsaqif dan utusan-utusan lainnya yang

berbondong-bondong datang k-e Madinah*menyatakan diri masuk
i.i.-. t""ffiakan pen:unaianTerhadap janji "keminangan yang penuh

kewibawaari" yang' pernah dijanjikan-Allah kepada Rasul-Nya'

Itulah 'i6ra[ yang harus diambil {ari-ki,sah para utusan ini.
gerikuiili adahhbeb-erapa pelajaran dan hukurryang dapat kita
ambil darinya:
pertama:Boleh menempatkan orang Musyrik di dalam Masiid iika
Diharapkan KeislamannYa.

Anda lihat bagai*"hu Nabi saw menyambut ggs?n Tsaqi{.{i

-"rlid"ni. g.tiu" S"tUicara dan mengajar mereka di dalam masjf{,
gila halini dibolehkan bagi orang musyrik maka apalagi P_"gierui
rit"u. N.uisaw juga pernahlmenyainbut insan o. ra+g-orang Nashrani
i.t;;; didui""i tf;"i:id, ketika rirereka datang ingin mendengarkan
keSenaran dan mengetahui Islam.

Az-Zarkasyi beqkata: tGtahuilah bahwa Rafi'i dan Nawawi
."*Uol"h[an'orang--1csg{ masuk masjid selain Masjidil Haram,
dengan beberapa sYarat: "i\' , -

Pertama, tia"t dilarang oleh perjanjian sebelumnya y.1ngier-
tuans di dalam penaniianAhli Dz;n nalr. Jika telah dilarang clt clalam
p"ti"ltji"" ters6bui m-aka ia tidak dibolehkan memasukinya'' " rr"a.r., orang muslim yang mengizinkannya hend&ahmthallaf
dan memiliki kelayakan sepenuhnya.

Ketisa. hendiknva tuiuan masuknya untuk mendengarkan al-
Our'an. b-elaiar keisldman, diharapkan keislamanny-a atau untuk
;;;rb;ik""i b".tennan dan hinnva. Tetapi al-Qaiihiabu Ali al-
F;;Itid"k mCmUo6hkan orang kafii masuk masjid sekalipun un-tuk

menlengarkan al-Qur'an_ atau belajar. jika tid.ak dapat diharaplcan
Gi;i"'|;;ta.-Hatlni sebagamani iitia pelaksana-annva itu akan
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mengesankan penghinaan atau "b-asa-basi politk" demi jujuan
lelentu seperti yang dilakukan oleh orang-orang asing sekarang
lnl.

Jika ia minta izin masuk untuktidurataumakan dansejenisnya,
dikatakan dalam ar-Raudhah: Ia tidak boleh diizinkan memasukinya
untuk tujuan tersebut. Berkata yang lailnya -yakni selain Nawawi:
Kita dd;k boleh mengizinkannya untuk tujuan tersebut. Al-Fariqi
berkata: Mereka tidali boleh diizinkan memasukinya untuk mem-
pelajari matematika, bahasa, dan sejenis4y?.Ti4+ diragukan lagi
bahwa alasan pembolehannya ialah apabila tidak dikhawatirkan
membahayakan masjid, najis atau menganggu orang-orang yang
shalat. 303)-

Saya berkata: Rahaya fitnah yang kemungkil'an akan menimpa
orang-orang yang shalat karena masuknya wanita-wanita kafir ke
dalair t tasild deigan pakaian yang seroiot, lebih besar dari pada
bahaya ganiguatt. Sebigaimani me--reka tidak dibolehkan inemasuki
masiid rihtuftftdur atau ilakan, mereka juga hanrs dilarang memasuki
masjid sekedar untuk melihatJihat seni bangunan dan lukisan di
dinding-dinding masjid.

Kedua: Perlakuan yang Baik terhadap Para Utusan dan Orang-orang
yang Meminta Keamanan

Perbedaan antara utusan dan orang yang meminta keamanan,
bahwa yang pertama datang sebagai utusan dari kaumnya yqn-g
biasanya teidiri dari beberapa orang; sedangkan yang-kedua adalah
orang yang datang sendiri u-ntuk mencari keam-anan di negeri kaum
Musfriin,iementara itu ia mempelajari Islam dari kaum Muslimin.

Allah memerintahkan agar kita menyambut dengan baik dan
melindungi orang yang meminta perlindungan orang yang meminta
perlindungan kemudian mengantarkannya ke tempat yang aman
bila ia menginginkannya. Firman Allah:

"Dan jihn seorang di antara orang;ora!![-Musyrikin itu rneminta
perlindungan kepadamu, maha lindungilah T YPaya sempat men--dengarfirtnanAllah, 

kemudian antarhanlah ia hc ternpat yarg amnn
baginya......" (at-"[irlbah: 6)

Hukum ini juga be{aku bagi para utusan. Rasulullah saw telah
memperlakukari pitu ,ti,rsun djnlan perlakua-n yang baik sebagai-
mana anda saksilcan bagaimana beliau menghormati dan memu-
liakan utusan Tsaqif.

Ketiga: Orang yang Berhak Memegang
ang yang Paling mengerti al-Qu/an

Kepemimpinan adalah Or-

Oleh sebab itu, Rasulullah saw menunjuk Utsman bin Abul
'Ash sebag ai Amir orang-orang Tsaqif. Nabi-saw sangat-mengagumi
keseriusannya untuk memahami Kr'tab Allah sehingga dalam waktu

303) I'lanus Sajid,Zarkasyi, hat. 319-321, diringkas.
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waktu yang relatif sangat singkat selama keberadaannya di Madinah
bersama kar,tran-kawannya, ia menjadi orang yang paling mengerti
Kitab Allah dan paling faqih tentang Islam. Innrah danwahya& (kepe-
mimpinan) adalah merupakan tanggung jawab keagamaan (mas'ulinh
dininh) yang dimaksudkan untuk menegakkan pemerintahan dan
masyarakat Islam, sehingga persyaratan ini mutlak diperlukan.

Keempafi Kewaiiban Menghancurkan Berhala
Kewajiban ini berlaku secara mutlak dan dalam segala

keadaan, baik patung atau berhala itu disernbah ataupun tidak,
mengingat keumuman dalil yang menunjukkannya. Dalil lain yang
menguatkannya ialah perintah Rasulullah saw untuk menghan-
curkan patung-patung yang telah dikeluarkan dari Ka'bah, padahal
patung-pa(ung itu tidak disembah sebagaimana berhala-berhala
yang lain. Ini juga menunjukkan haramnya membuat patung dalam
berbagai bentuknya. Juga haram memilikinya dengan alasanapapun.

Di antara hal yang perlu anda ketahui; bahwa utusan-utusan
ini secara keseluruhan m-ewakili dua kelompok: Pertama, kelompok
kaum Musyrikin dan Kedua, kelompok Ahli Kitab.

Para utusan kaum Musyrikin kebanyakan mereka masuk Is-
lam. Utusan-utusan mereka tidaklah kembali ke perkampungan
mereka kecuali dengan membawa cahaya keimanan dan tauhid
kepada kaumnya. Sedangkan para utusan efrn Kitab, kebanyakan
mereka tetap memeluk agama mereka, Yahudi a-tau Nashrani.

Utusan yang mewakili orang-orang Nashrani Najran terdiri
dari 60 orang. Mereka berdiskusi bersama Rasulullah saw selama
beberapa hari tentang lsa as dan keesaan Allah.

Sikap terakhir yang dilakukan Rasulullah saw kepada
Ahli Kitab ini ialah mdmbacakan ayat al-Qur'an dibawah inif

X6a3 vG *:4i ;t:. ;K $S:ry 6py;- Jii 3y
1;t*'"-4,1nKs>tA;wa#.jis^f KiSA
6 iG,1'1|f,15tr; J*;'ji e 3 iW $, I ea6r$:

, j;#'J7j1;u3fi;Fn;uivir5d,,1s
t,<t",g,xs;;l3i-freG3

"Sesungguhnya misal (penciptaan) Isa di sisiAllah, adalah seperti
(penciptaan) Adarn. Allah menciptakanAdam dai tanah, hemu-
dian Allah berfirman hepadanya: "Jadilah" (seorang rnanusia)
maka jadilah ia. (Apa yavg telah l(ami ceritahan itu), itulah yang
benatr yang datang dari Rabb-mu, knrena itu janganlah hamu ter-
masuh orang- orang yang ragu-ragu. Siapa yang membantahma ten-
tang kisah Isa sesudah datang ilrnu (yang meyahinkan hamu) maha
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hatahanlah (kepadanya) : "Mailah kita. mernanggil anah-anak
kami dan anak-lanah hnmu, isti-isti hnmi dan isti-isti hnmu, dii
hami dan diri hamu; kemudian rnailah bita bermubahalah hepada
Allnh dan hita minta supaya la'tat Allah ditimpahan kepada orarry-
orang yang dusta." (Ali-Imran: 59-61)

Setelah merekatidak mau mengakui kebenaran akhirnya Rasu'
lullah saw mengajak mereka ber mubahah& (saling bersumpah bahwa
Allah akan menimpakan la'nat-Nya atas pihak yang berdusta) seba-
gaimana yang diperintahkan Allah di dalam ayat-Nya tersebut.
Rasulullah saw bCrangkat untuk ber-mubahalah dengan membawa
Hasan dan Husin digendongannya serta Fatimah ra dibelakangnya.

Tetapi ketua rombongan itu, Syurahbil bin Wada'ah, menolak
mubahalah dan memperingatkan teman-temannya akan akibat buruk
dari tindakan ini. ALrtrirnya mereka datang menemui Rasulullah saw
meminta keputusan dari beliau selain dari pilihan masuk Islam dan
mubahalah. IGmudian Rasulullah saw memberikan perjanjlan damai
dengan syarat mereka harus membayar jizyah. Rasulullah saw
memberilian jaminan keamanan kepada mgryk1 -selama mereka
membavar iimah vane telah disepakati- tidak akan membatalkan
perianiiin iiri,"dutt tidui ut utt menlusik kebebasan beragama mereka
ielimi tidak' melakukan pengkhilnatan atau memakin riba.3oa)r

-'-..'a*

304) Diriwayatkan oleh al-Hakim dan al-Baihaqi di dalam ad-Dala'il secara rinci.,Berita tentang
pengambilanlryi/r juga diriwayatkan olehAbu Dawiddidal^m^"Kia_btlKhami"Bab"Pengambilan
i;q'dn " Un* Iiisah ut-usan Nishrani Najran di dalam Tbfsir lbnu Katsir, l/368,369.
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Berita Masuk lslamnYa
Adi bin, Hatim

'ADl bin Hatim, putra Hatim yang terkenal sa-ngat dermawan,
adalah ieorang Nashrani yang sqngat disegani oleh kaumnya. Ia
berhak mengimbil seperempat barang ram-Pasall pgrang yang
berhisil diia;ah oleh kiumnia (tradisi yang 'Serlaku di kalan-gan
or".rg-o.urig Arab pada waktu itu). Setglah mendeqgar Rasulullah
,u* iutt daYwahnya, dia tidak menyukai da'wah Rasulullah saw
dun *etittggalkari kaumnya kemudian bergabung dengan orang-
orang Nashrani di Syam.

tAdi *.nuturkan kisahnva: Kemudian aku lebih membenci
keberadaanku di sana ketimbing kebencianku kepada Rasulullah
saw, lalu aku putuskan lebih bai[ aku pergi menemuinya, kalau ia
seorang raja atau pendusta niscaya alu d-apqt mengetahginya dan
jika ia Loi^.tg yang benar (Nabi) maka aku harus mengikutinya.

Keneudiin aku berangkat hingga aku berada di-hadapan
Rasulullah saw di Madinah. Aku menemui beliau ketika beliu berada
di masiidnya lalu aku ucapkan salam kepadanya. Beliau bertanya:
"Siapa Anda?" Aku iawabl " 'Adi bin Haiim!"

Rasulullah saw'keihbdian berdiri dan membawaku ke rumah-
nya. Demi Allah, ketika beliau membawaku ke rumah tiba-tiba ada
seorang perempuan tua dan lemah yqng mencegatnya kemudian
beliau irin berhenti lama sekali kepida-wanita ylng. mengajukan
keperluannya kepada beliau itu. Menyaksikan hal ini,aku berkata
dih.lum hiti: "Demi Allah, ini bukan gaya seorang raja."

Setelah itu, Rasulullah saw berjalan lagi membawaku. Ketika
membawaku masukke dalam rumahnya, beliaumengambil sebuah
bantal dari kulit yang sangat sederhana kemudian melempalkalnla
kepadaku r".ayi belrkata-: Duduklah di atasnya! Aku jawab: Anda
saialah! Kemudian aku pun duduk di atas bantal itu sedangkan
beiiau sendiri duduk di atas tanah.
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Di dalam hati aku berkata: Demi Allah, ini bukan perilaku
seorang raja.

Kemudian beliau berkata: Wahai 'Adi bin Hatim, apakah
engkau mengetahui Ilah selain Allah? Aku jawab: Tidak. Beliau
bertanya lagi: Tidakkah engkau seorangyangberag4ma? Aku jawab:
Ya, benar demikian. Beliau bertanya lagi: Tidakkah engkau memu-
ngut seperempat dari barang rampasan yang diperoleh kaummu?
Aku jawab: Ya, benar demikian. Beliau kemudian berkomentar:
Sesungguhnya hal itu tidak dihalalkan oleh Agamamu. Aku jawab:
Demi Allah, memang dilarang.

Selanjutnya beliau berkata: Wahai 'Adi bin Hatim, barangkali
engkau memeluk agama ini (Islam) karena melihat kemiskinan di
kalangan pemeluknya. Demi Allah sebentar lagi harta kekayaan akan
berlimpah ruah kepada mereka (kaum Muslim) sehingga tidak ada
lagi orrang yang mau mengambilnya. Barangkali engkau masih
enggan memeluk agama ini (Islam) karena banyaknya musuh
mereka dan sedikitnya jumlah mereka. Demi Allah, sebentar lagi
engkau akan mendengar seorang wanita yang pergi dari Qadisiah
menunggang ontanya ke rumah ini tanpa rasa takut. Barangkali
engkau masih enggan memeluk agama ini karena kerajaan dan
kekuasaan masih berada di tangan orang-orang selain mereka. Demi
Allah, sebentar lagi engkau akan mendengar tentang istana-istana
putih dari Babilonia jatuh ke tangan mereka (kaum Muslimin) ...
'Adi berkata: IGmudian akupun masuk Islam.

'Adi berkata: IGmudian aku telah menyaksikan dua hal yang
disebutlcan Rasulullah saw di atas: Wanita (yang pergi dari Qadisiah
ke Madinah sendirian tanpa takut, sebagaimana yang diramalkan
Nabi saw) dan aku sendiri ikut dalam pasukan pertama penyerbuan
harta kekayaan Kisra. Aku bersumpah kepada Allah, hal ketiga yang
dijanjikan Nabi saw pasti akan terbukti.3os)

BEBERAPA'IBRAH
'Adibin Hatim datang kepada Rasulullahsaw, danberita masuk

Islamnya pada tahrrn.kedatangan para utusan dari berbagai penjuru
dan tempat. IGdatangailAdi ini dapat kita masukkan sebagai salah
satu utusan yang datang kipada Rasulullah saw menyatakan diri
masuk Islam.

Tetapi sengaja kami membahasnya secara khusus karena ia
mengandung sejumlah pelajaran penting tentang dasar-dasar aqidah
Islam. Didalam kisah ini terdapat analisis yang mendalam bahkan
gambaran yang sangatjelas tentang pribadi Nabi saw. Kepribadian
yang nampak secara jelas bagi 'Adi bin Hatim: Bersih dari segala
kotoran kepemimpinan, kerajaan, ambisi kekuasaan atau kesom-

305) Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq, lmamAhmad dan al-BaghaurididalamMu'jan-nya dengan
beberapa lafazhyanghampir sama.Lrhatl.al"Isha6ai, Ibnu Hajar, A46l danTbibuMumadi,knam
Ahmad,2ll108.
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bongan', Kepribadian yang tidak menampakkan sisi lain kecuali
seba"gai seoi"ng Rasul darl Penguasa alari semesta kePada semua
,r-"i*"ttusia.-Kepribadian yang menjadi keimanan dan rahasia
keislaman'Adi bin Hatim.

Marilah kita merenungkan apa yang pernah direnungkan oleh
'Adi bin Hatim.... Marilah kita mengambil pelajaran dari apa y-an-g

ocrnah diiadikan pelaiaran oleh 'Adi bin Hatim, untuk menambah
kt,imanari dan k6yakinan kita kepada kenabian penghulu kita
Muhammad saw.

Marilah kita renungkan sejenak karakteristik yang diungkap-
kan oleh 'Adi bin Hatim-ketika menggambarkan kepribadian Nabi
saw yang kemudian menjadi sebab keimanannya.

'Adi menuturkan: t'Demi Allah, hetiha beliau membawahu he rumah
tiba-tiba ada seorang wanita tua dan lemah yang mencegatnya hemudian
beliau pun berhenti lama sehali hepada ztsanita yang mengajulay keper.

luannya hepada beliu itu. Menyaksikan hal ini ahu berkata di datam hati:
"Demi Allah, ini buhan gaya seorang *io.'

Memang benat seorang raja atau leora-ng Ylng berambisi
kepemimpinin dan kemegalian dunia tid-a\- a-kan dapaJ.bersabar
*6lak,rk"n hal tersebut. Tetapi bagi Rasulullah saw, hal itu sudah
menjadi tabi'at dan kepriba{iaqnya di setiap keadaan-d-an waktu.
Beliiu tidak pernah b^erbeda daii para sah-abatnya dalam suatu
majlis. Kehidtipan dan pola hidupnya pun tid-ak pg{n?h mengungguli
tarif hidup o.ung-o.u.t! fati. dan miskin. Beliau tidak pernah makan
di atas piiing sama se[<ali. Beliau tidak.pernah.berpgrgku-tangan
sementara para sahabatnya menekunf peke-rjaan. Demikianlah
kepribadianNabi saw hingga beliau meninggalkan dunia yang fana
ini. Semua itu tidak lain-hanyalah merupakan kenabian yang
di karuniakan Allah kepadanya!

'Adi berkat a: Ketihn membawahu masuk he dalam rumahnya, beliau
ntangambil sebuah bantal dari kulit yang sangat sederhana hemudian
nu:limparhannya hepadahu seraya berhata: Duduhlah di atasnya!...
I*tmuiian aku duduh di atas bantal itu sedangkan beliau sendii duduh
diatas tanah!... Lalu afta.berkata di dalnrn hati: Derni Allah, ini bukan
perilnku seorangmja. "'-.-:\

Barangkali 'Adi sebagai brang yang Punya kedudukan titlgqi
di tengah ka-umnya mengira akan mEndapalkanisi rumah Rasulullah
ru* rEbaguimana perab--otan rumahnya yu{tg megah, tetapi ia dike-
iutkan ol6h keadain vans sebaliknva' tebih terkeiut lagi setelah ia
henvaksikan Rasuluilahlaw dudik di atas tanah kering di hada-
ou.tnvu. Ia tidak menyaksikan sama sekali tanda-tanda kemegahan
dr,.r li"*.*ahan duniawi di dalam rumah Rasulullah saw sebagaimana
yang dibayangkan sebelumnya!... Kesaksian ini merupakan j-awaban

ielaf, bagimeieka yang menuduh Rasulullah saw berda'wah hanya
untuk merebut kekuasaan dan kekayaan!

Selanjutnya 'Adi mengungkapkan pembicaraan Nabi saw tentang
masa depan Islam dan kaum Muslimin.
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Sabda Nabi kepadanya:

./{Uu''"j;$,k6+!l>'45"'','3$,:",5{a
"sebentar lagi harta hekayaan akan melimpahruah kepada haum
Muslimin seilingga tidah itda lagi yang mau mengambilnya."

"Ramalan" Rasulullah saw ini telah terbukti kebenarannya di
zamanUmar bin Abdul Aziz.Di masa pemerintahannya, Umar bin
Abdul Azizpernah mengutus para pgtugag untuk memungqt harta
zaiat kemudian memdagikutttyu kep"ada para mustahiq-nya di
seantero Afrika tetapi paia petugas tersebut terpaksa membawa
kembali harta zakalitu karena tidak menemukan orang-orang yang
berhak menerimanya, sehingga harta tersebut dipakai untuk
membeli budak-budik belian kemudian dimerdekakan.

Sabda Nab.i saw kepada 'Adi:
" " " -e*i i ;Z 

* 
;'b" t ? el'll;5*;"tKiJ5- .&€1,--i$it'iF:iF

" S e b e nt ar la gi e ng hau aE.an me n deng ar s e orang .w gt/tq 2-qryS -P 
e rgi

dari Qadisiah melrunggong ontanya Ee rumah ini (Masjid Nabawi)
tanpa rasa tahut sama sehali."

Apa yang diramalkan Rasulullah saw ini telah menjadi kenyataan.

Keamanan dan kedamaian Islam pernah menyebardi wilayah
tersebut sehingga orang-orang yang melewati wilayah tersebut
merasa aman dii ganggian apipun, [ecuali rasa takut kePada Allah
dan kekhawatiran terh-idap siighla yang akan memangsa kambing-
nya sebagaimana disebutkan oleh hadits lain. selanjutnya Nabi saw

"DemiAllah, sebentar lagi enghau ahan mendengar tentang istana-
istana putih di B.gbilonii jatih he tangan kaurn Muslimin."

Apa yang dirama:lk{n oleh Nabi saw ini pun tebh qelj3di
kenvataan. Ki-ta semua telbh mendengar dan m-enyaksikan hal-hal
tersLbut. Segala puji milih,Allah yang telah menunaikan segala janji-
Nya kepada Rasul-Nya.- 

'Adi telah mendapatkan tanda-tanda kenabian yang benar di
dalam gaya hidup dari kehidupan Nabi saw, sebagaimana ia juga
mendafaikannyadi dalam pembicaraan beliau. SelaljutnYa ia men-
dapatkan bukti kebenaran ucapan Nabi saw {i d.allq peristiwa-
peristiwa sejarah, sehingga semuanya itu- menjadi sebab dan penguat
keislamannya serta menilorongnya untuk melepaskan segala bentuk
pola hidup dan kehidupannya.

Jika seorang yang berakal sehat memiliki kebebasanberfikirpasti
ia akan meneriira kJbenaran Islam dan mengimaninya sekalipun
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melalui proses dan perjalanan yang berat. Tetapi jika- ia tidak
nremiliki-keb'ebasan b:erfikir dan liehilangan kesucian akal maka ia
akan dikuasai oleh hawa naftu dan rasa benci sehingga ia tidak dapat
melepaskan diri dari cengkeraman kebatilan dan kebodohan. Maha
benai Allah Rabbul 'alamin, ketika menjelaskan sifat-sifat mereka
ini kepada kita dalam kitab-Nya:

"Mereka berhnta: "Hati hnmi berada dalam tutupan (yang menu-
tupt) apa yang harnu serxt hnmi kepadanya dnry.di telinga hami.ada
vimbani aai antara knmi dan kamu ada dinding, rnahn beherjalah
karmt; sevngguhrrya hnmi beherja (pula)" (Fushshilae 5)r
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Nabi saw Mengutus Para Utusan
guna Mengaiarkan Prinsip-
prinsip lslam

SeAAGAlilAAl\l para utusan datang menemui Rasulullah saw
untuk menyatakan keislamannya, demikian pula sebaliknya Rasu-
lullah saw mengiri.m beberapa utusan ke berbagai peqiuru, tenrtama
ke bagian selatan Jazirah, guna mengajarkan prinsip'prinsip dan
hukum-hukum Islam kepada manusia. Islam telah menyebar di
seantero Jazirah sehingga sangat diperlukan paramu'allit4 da'i dan
mnsyidyang dapat menjelaskan hakekat ajaran Islam kepada manu-
sla.

Rasulultah saw mengirim Iftalid bin Walid ke Najran guna
mengajak penduduknya kepada Islam dan mengajarkan prinsip-
prinsipnya kepada mereki. Nabi saw juga mengiriur Ali ra ke Yaman
untuk missi yang sama.r6)

Disamping itu Rasulullah saw juga mengirim Abu Musa al-
Asy'ari dan Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Masing-masing uhrsan pergi
ke pelosok negeri Yaman. Kepada kedua utusan ini Nabi saw berwa-
siat: .w@{;/,s;*st$<ts6-

"Permudah don jong), mempersuilit! Cro*rnon dan jangan mem-
,#l#f:#rlai, bentsahalah dengan penuh heikhlasan dan he-

IGpada Mu'adz bin Jabal, Nabi saw bersabda:

;f,Jit F4l6 (Q$$,r-'\t$'rJil UW ttrr, AA

306) Thafuqar,Ibnu Sa'ad dan lbnu Hisyam. Di dalam rirvayatButhari disebuttan: Nabi saw
mengutus Khalid bin Walid dan Ali bin Abi Thalib ke yunan.Lih^ti Slrshilwl h&hei' Slll0.

307) Mtttt$aq 'alaih.
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,9rt1$a\f,)v6i#i,f,glr"li!,i:r'AUu'gf"oiBlrlga'il;!6b.qB*{atqts
'e-*?Vf ;5'6;665i;r-;rf#gCUi
-ii3tg,-i-"r6$rcfi L;,6JFL6,,;\S2TE

I
;,9,*s-i;r-;"6954i,iJ

irar,
:;:C,Vs'j€ iiiiafiet"##'srti':#,7;s'rr6f *:*i,;15f;i,6|*l;l;af;
'-683i;V,#)"\.f-\89e-"uriifv, U:;.i?-rfiav- S z$ L tstr,:i F ;g3tLtr:tig

.s}'8) Mttttofaq'alailt
309) M tlra du I Imam Ahnad 2l I 21 4.
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=-/p\631"'6tts;;d-{!E$(it6i,
" S e sungguhnya enghnu akan menentui orang' orgrg fur! 4hli Kitab !
jinn enshnu Eqtentu maha ajaklah rnereha untuk bercahsi tidah ada
7 Un necuali Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah. Jika mere ka
bersedia mentaati hamu dengan rnengucaphnn Syahadat tersebut
maha beritahuhnntah hepada mereha 6ahwa AllaE meutaiibkan atas
mereha shalat lima waEtu setiap hai; jika mereha telah rnenta'ati
hamu untuh melahsanakan hehajibai tercebut maka beritahuhnn
hepada mqeha bahwa AIIah meutajibhan hepada tnereka shadaqah

@lahat) yang diambil dari orang-orang haya tnereha dan dibagikan.
Iagi hep:ada-orang-orang faqir tnereha; jihn rnercha telah menta'ati
Birrru ilnnh me tdhs analkanhal in mahn janganlah hamu mcngisih
kehorrnatan harta mereho. Tahutlah hamu dai do'a orang yang
t eran'iaya harena antara dia dan Allah tidak ada p mgha lang satna
sehah.fiG)
Di dalam Musnad Ima'm Ahmad disebutkan bahwa Nabi saw

keluar bersama Mu'adz ke pintu gerbang kota Ma4inah dengan ber-
jalan kaki sedangkan Mu'adz menunggang kendaraannya. Kemu-
dian beliau berwasiat kepadanya: "Wahai Mu'adz, baranghali mgknu
tidak ahan menemuiku lagi setelah tahun ini! Baranghali enghau ahan
nrcletpati masjidhu dnn kuburanfu (fuSa)." IGmudian Mu'adz menangis
karena peqiisahannya dengan Ralulullah saw.3@)

Mu'adz tinggal di Yaman sampai setelah wafatnya Rasulullah
saw. Apa yung ii"tu*paikan oleh itasulullah saw kepada Mu'adz
te rsebut telah menjadi'ke4yataan.

BEBERAPA'IBRAH 
\

Hal terpenting yang harus difahami oleh seorang Muslim dari
pe ngiriman para uiusan ini ialah bahwa tanggungi alvab-penyebaran
ilan perjuangan Islam merupakan tanggungjawab seluruh kaum
Muslimin di setiap zaman dan tempat. Thnggungjawa! ini bukan
hal yang remeh sebagaimana difahami oleh sebagian besar kaum
Muslimin sekarang.



Tidaklah cukup hanya menyatakan keislaman-dengan lisan
,"*"iu.- i"ga tidak'cukui hanya d,eqgan.mengamalkan sebagian

"i"i"" frt"it 
yang .ingai,-.ingbtt dali-m kehidupan kita. Bahkan

tia"t ."t"p ft"fi befregan{teggh dengan Islam.untuk dirinya
sendiri kemudian tidak mau perduli dengan yang lalnnya'

Tanggungjawab peduangan dan pergerakanlslam tidak akan
t .t""ur t]ri tlnekuk kar* Ifusliminlebelum hal ini juga dilaksa-

""t "-n. 
Melaksaiakan kewaiiban da'wah kepada Islam dan pergi

te seluruh penjuru dunia dalam raneka m9qrn1ka1 kerarajiban da'wah.

Itulah amanah vang dipikulkan oleh Rasulullah saw ke atas
pundak kita dan kewajiEan yang tidak boleh diabaikan di setiap
I""i"" a"" 6*p"t para UhmL' dln Imam y-a{rg empat telah sepakat

b"h;; melaksanakan kewajiban da'wah di dalam dan di luarnegeri
[""* rur"rlitnin 

"dul"h 
fardhuhifayah atas seluruhkaum Muslimin.

i\d;1t;idrfalan terlJpas dari tinggungjawab ini ke-cuali setelah
ua""n" seiumlah orang (ia'i) yang mEngaja\ kepada Allah dan men-
[iurfu" tiut .t 

"t 
Islarike reiu*f,penjuru dunia secara merata dan

;;;fdi. iikasejumlah da'iyang diperlukan ini belum tqrPenuhi
ai i"ti"p ri.geri Islain maka semua penciuduk negeri_ tersebut berdosa.

Jumhi p ara Imam d an Fuqaha' be rpend ap at b ahwa. kervaj ib an

da'*"ah ini tidak hanya terpikuf di atas pundak kaum lakiJaki saja

t"iuoib".lu[r, s.c"ri umuh laki-laki, wanita, orang merdeka dan
iruilUriuti"vu; selama mereka muhntlaf dan mampu melakukan
lusas-tuea" lto *oh dantauiih, masing-m-asing sesuai batas kemam-
pu"an d ai sarana kemampua"ttt*?.: t o'

Wasiat vane disampaikan Rasulullah saw kepada Mu'adz dan
Abu Musa all'Asf 'ari , m'enunjukkan sebagianadab (kode etik).yang
lift; dimiliki ol-eh para da'i dalam melakianakan tugas da'wahnya.

Diantaranya harus mengutamakan aspek larvr (qepudahkan)
aan ii ita (mempersulit) dair t adi q (mempersempit). Lebih b3nya\
membdrikan tab$ir ("kabar gembira" y?ng -nlqnggelnarkan) d-an

iiai inAa(ancariran'dan keciman) yazg diistilahkan oleh Rasulullah
saw dengantanfrr (rnembuat orang lari dari Islam).

Ibd]e etik ini kernudian diielaskan Rasulullah saw melalui contoh
aplikatif dengan memeriliialikan Mu'adz agar. tg.ngajak manusia
p'ertama-tam-a untuk meigucapkan syahadatain; jika mereka telah-*;dili;";kan 

maka hend"akhh diajik rlnt*k rye.1ega\fan shalat'
iif"il.r"ka telah mengikrarkannyi maka hendaklah diajak untuk
membayar zakat dan seterusnya.....

Tieiapi perwujudan kode etik taisir dan tabsyir.ini tidak boleh
melamoui batas-bitas syari'at. Prinsip taisir y ang disyari'atkan ini
tidakb6rarti membolehlian pengubahan sebagian hukum Islam atau

-.*p.trnainkan ajaran-ajarai Islam demi mencari kemudahan

itq Linar Uilstrnit Muhtaj, 4l2tl dan al-Ahhanws Sultlnniah, al-Mawardi'
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bagi manusia. Prinsi p taisir juga tidak berarti boleh mengakui ke-
maksiatan, kendatipun dalam prinsip taisir dibolehkan memilih sarana
yang harus digunakan untuk menolak kemaksiatan tersebut.

Termasuk kode etik berda'wah kepada Allah (uga termasuk
aclab Imarah dan Walayah) adalah menghindari tindakan menzhalimi
siapapun, terutama dalam masalah pemungutan sesuatu seperti
memungut harta orang tanpa kebenaran. Tindakan kezhaliman ini
bisa saja dilakukan oleh para da'i apabila mereka lupa akan hakekat
tanggung jawab mereka di hadapan Allah, sebagairnana juga biga
dilakukan oleh para pemegang kebijaksanaan dan kekuasaan.

Karena Mu'adz telah berpegang teguh sepenuhnya dengan
kedua sifat tersebut, ketika hendak dikirim oleh Rasulullah saw ke
Yaman: sifat sebagai da'i dan penguasa, maka Nabi saw memperingat
kzrnnya dengan keras agar tidak terjerumus melakukan tindakan
kezhaliman apapun:

4:6'ifi'*s'^*;a:f6"rS;ATititjt;Ev
"Thkutl,ah hamu dari do'a orang yang teraniaya karena anatara
dia danAllah tidak ada penghalang sama sehali." t
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Haii Wada' Beserta Khutbahnya

ltV\AI\ Muslim meriwayatkan dengan sanadnya dari Jabir ra,
ia berkata: Selama 9 tahun tinggal di Madinah Munawwarah, Nabi
saw belum melaksanakan haji. Kemudian pada tahun kesepuluh
beliau mengumumkan hendak melakukan ibadah haji. Maka berdu-
yun-duyun orang datang ke Madinah, semuanya ingin mengikuti
Rasulullah saw dan mengamalkan ibadah haji sebagaimana-atnalan
beliau.

Pada tanggal 25 Dzul Qa'dahsttl Rasulullah saw keluar dari
Madinah. Jabiiberkata: Setelah ontayang membawanya sampai di
lapangan besar aku lihat sejauh pandangan mata lautan manusia
baik yang berkendaraan ataupun yang berjalan kaki mengitari
Rastilullah saw; di depan, belakang, sebelah kiri dan kanan beliau.
Rasulullah saw sendiri berada di hadapan kami dan di saat itu pula
beliau menerima wahyu.

Ada perbedaan pendapat di kalangan para perawi. Ahlul Madinah
berpendapat bahwa Nabfsaw melaksanakan haji ifrad. Sedanlkan
yang lainnya berpendapat bahwa beliau melakukan haji'qiran.

Sebagian yang lain meriwayatkan bahwa beliau masuk kota
Mekkah seraya ber-uqrrah untuk haji t amauu' kemudian dilanj utkan
dengan haji. Rasulullhfi.saw memasuki kota Mekkah dari bagian
ataJdari jilan Kada' hilrgga tiba di pintu Banu Syaibah. KJtika
melihat Ka'bah, beliu mdngucapkan do'a:

3ll) Para perawi berselisih pendapat tentang hari apa Rasulullah berangkat. Ibnu Hazm,
menyebutkan bahwa beliau berangkat pada hari Kamis. Sedangkan yang lainnya menyebutkair hari
Jum'at.Yang benar adalah riwayatyangdiriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad di dalamTlubaqat-nyabahwa
beliau berangkat pada hari Sabtu. Pendapat yang terakhir ini dipastikan oleh Ibnu Hajar di dalam
Fathul Bai. Hari Kamis adalah awal Dzulhijjah pada saat itu, sehingga berdasarkan hal ini rnaka
bulan Dzul Qa'idah adalah 29 hari. Orangyang meriwayatkan bahwa Nabi saw berangkat pada tanggal
25 Dzul Qa'idah karena menyangka bulan akan mencapai 30 hari.

#{fxWQfirtfi;sjgjf6a$t'girfl{,r1
.$tfts{{tgfi Y$et!,*,}5t5i:(g,eta^*;l€'ts.WYSi
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'Ya Allah, tambahhanlah hemulian, heagungan, he-horrnatan, dan

niilU"iian hepada rumah ini. Thrnbahhanlah.pula hemuhan, ke-

hinnatan, kewibaz,aan, keagungan da,^pbajihan kepada orang
yang rnengagungkan haji dan urnrah-" ""1

Rasulullah saw melaksanakan ibadah hajinya seraya meng-
aiarkan manasik dan sunnah-sunnah haji kepada orang-orang yang

riinunaikan ibadah haji bersamanya'3r3)
Pada hari 'Arafah, ILsulullah su* *"rryu-paikan khutbah umum

di teneah-tingah kaum Muslimin ya-ng sedang berkumpul di tempat
wtqufl Berikit ini adalah teks khutbah beliau:

"Wahai manusia, dengarkanlah apa yang h-endak kukatan'
fvf""eki" ;haUi" t^h.- itfi, a.u qa* akin tft 19mu lagi dengan kalian
di tJmoat ini untuk selama-lamanYa..' Hai manusia, sesung-
n"ttnui darah dan harta benda kalian adalah suci bagi kalian
f,u"kni tidakboleh dinodai oleh siapapun juga) s-epe-rt! hari dan
Suhn suci sekarang ini di negeri kalian ini. I6tahui-lah, sgsung-

""i*"ir"euti Ue"i"t periliku dan tindakan Jahiliyyah tidak
flot"ti berliku 1agi. Tindakan menuntut balas atas kematian
;;;;;tiibuefi*ana vans berlaku di masa jahiliyah juga
tidak bolEh berlaku laei. Tinalak pembalasan jahiliyah sgp-erti

itu vans pertama kali liunyatakan tidak berlaku ialah tindakan
piti,Uituiun atas kematiah Ibnu Rabi'ah bin al-I{arits'

"Riba iahilivah tidakberlaku, dan riba yang pertama ky4yqt?-
kan tibak Serlaku adalah riba Abbas bin Abdul Muththalib.
S;;;gt"h"F segala macam riba tidak boleh berlaku lagi""'

"Hai manusia, di negeri kalian ini, syetansu4-ah putus \arapqp
sama sekali untuk trapat disembah lagi. Akan tgqPi masih
menEineinkan selain itu. Ia akan merasa puas bila lca-ltan mela-
ilfffi;;;Hu-tatt v"tte rendah. Karena itu hendaklah kalian
jaga baik-baik aga-ma lalian!... "
"Hai manusia, sesungguhnya menunda berlakunyabulan suci
ui.u" *i"i*6ah bes"irnya kekufuran.- Dengan itulah oraqg-
;;;;k;F*"ttiuai tedesat' Pada tahun yang satu mereka
i;;;";a; piaiiattw vang lain mereka suiikan untuk disesu-
;iffiil"G;; itinntdiiy"ndtelah ditgtapkan kesuciannva oleh
Allah. I(emudian mereka menghalalka-n -ap1 yang.dmaramKan
Iiiut ai" mengharamkan apiyang telah dihala-lkan Allah.

"sesungguhnya zaman berputar,.sepertikeadaagnya pada waktu
litatr tiEnciritakan laneit dan.buhi. Satu tahuh adalah dua
b-iias bulan.'nmpat bulln diantaranya bulan-bulan suci. Tiga
b;h" Gtt"*t-trirut Dzul Qa'idah, DZul Hlii-uh Cpq Mrrharram'
g;d;-R"j"b ud"tutt antari bulan Jumadll Akhir dan bulan
Sya'ban.....

312) Diriwayatkan olch Thabrani dan lbnu Sa'ad.
iili [;ilHiil;-t'ajiny" i"sutullah saw dari riwayatJabir di dalam Shahih Muslin' 4137.
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"Tiakutlah Allah dalam memperlakukan kaum wanita, karena
kalian mensambil mereka slebaeai amanat Allah dan kehor-
matan merEka dihalalkan bagi-kalian dengan nama Allah.
Sesunppuhnva kalian mempuiyai hak atas para istri kalian
dan mEieka rhempunvai hak'atas-kalian. Hak kilian atas mereka
ialah mereka sania stikali tidak boleh memasukkan orang yang
tidak kalian sukai ke dalam rumah kalian. Jika mereka melaku-
kan hal itu maka pukullah mereka dengan pqkglany44gtidak
membahavakan. Sedanskan hak mereka atas kalian ialah harus
;;;t.ri h;fk"h dar, pikuiatt kepada mereka secara baik.....

"Maka perhatikanlah perkataanku itu, wahai manusia, sesung-
euhnya aku telah sanipaikan. Aku tinggalkan sesuatu kepada
kaliair. vans iika kalian pesane teeuh, kalian tidak akan tersesat
selami-1am?hya, yaitu: ki6Uultatidan Sunnah Nabi-Nya.

"Wahai manusia, dengarkalah dan ta'atlah sekalipun kalian
dioerintah oleh seora-ns hamba sahaya dari Habivah vans
belrhi dun g grurwtn g,sel alm a ia menj alaikan Kitabull dh t<ef adi
kalian.
"Berlaku baiklah kepada para budak kalian..... Berilah mereka
makan aDa vans kalian rirakan dan berilah pakaian dari ienis
oakaian'rais sima denean vans kalian pikai. Jika meireka
inelakukin iuatu kesalafian iani tidak bisa kalian ma'afkan
maka juallah hamba-hamba-Allih itu dan janganlah kalian
menyi[csa mereka. "3 l{)

"Wahai manusia, dengarkanlah perkataanku dan perhatikan-
lah! Kalian tahd bahfra setiap oirane Muslim adafah saudara
basi orans-orang Muslim lain, dlan seri'ua kaum Muslimin adalah
raidar.. "Seeorins tidak dibenarkan mengambil dari saudara-
nya kecuali yangietah diberikan kepadinya dengan senang
hiti, karena itu j-anganlah kalian menganiaya diriiendiri.....-
Ya Allah, sudahkah kusampaikan?
Kalian akan menemui Allah maka janganlah kalian kembali
sesudahku menjadi sesat, sebagian kalian memukul tengkuk
sebagian vang IaiB* Hendaklah orang yang hadir menyam-
paikin kebadi yani tldak hadir, barin-1gkali sebagian orang
yang menerima kabb'r (tidak langsung) lebih mengerti daripada
branp vans mendensarnva (secara lanesung). Iblian akan
ditanldteritrng aku riaka apakah yang hdndaFkalian katakan?

Mereka meniawab: IGmi bersaksi bahwa enekau telah menvam-
paikan (risaHh), telatr menunaikan amanatr dfr memberi nasdhat"
iGmudian serava menuniuk ke arah lansit densan iari teluniuk-
nya, Nabi saw 6ersabda:"'Ta Allah, sakiikanlih (figa kali).tstsr

314) Dua alinea ini tersebut di dalam riwayat lbnu Sa'ad.
3t5) Tbkskhutbah ini kamikutip daiSlultihMuslim dan kamibmbahLankepadanyabeberapa

tambahan yang terdapat di dalam Bukhari, yaitu: "Ihlian ahon menmwi Allah... " lugt kami
tambahkan beberapa iambahan yang terdapatdi dalam lbnu lshag,Tlufuqal dan lainnnya.
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Nabi saw tetap tinggal di Arafah hingga terbenam matahari.
Pada saat terbenammatahari itu Nabi saw beserta orang-orang yang
menyertainya berangkat ke Muzdalifah. Seraya memberikan isyarat
dendan tanlan kana--nnya beliau bersabda: "Wahai manusia, liSrap
tenalng, harap tenang!'. Kemudian beliau menjama' ta'hhir shalat
Mashfib dan^Isva'di-Muzdalifah. Pada malam itu Nabi sawberma-
lam'di Muzdalitvah kemudian sebelum terbit matahari beliau berang-
kat ke Mina, lalu melontarJumratulAqabah dengan tduh batu kecil
seraya bertakbir di setiap lontaran. Setelah itu beliau perg ke tempat
penyembelihan lalu menyembelih 63 binatang sembelihan, Qudnah).
iGmudian beliau menyerahkan kepada Ali untuk menyembelih sisanya
sampai genap 100 sembelihan. Setelah itu beliau naik kendaraannya
berangliat k6 Ka'bah (dadhah) lalu shalat Zhuhur di Mekkah, d-an
pergi irendatanei Banu Abdul Muthalib yang sedang mengambil
iir Zamzam lalu-bersabda: "Timbalah wahai Banu Abdul Muthalib,
kalaulah tidak karena orang-orang tersebut bersarna kalian, hiscaya
aku menimbabersama kalian." IGmudian mereka memberikan setimba
air kepadanya dan beliau pun minum darinya."3l6)

, Akhirnya Nabi saw berangkat kembali ke Madinah.

BEBERAPA'IBRAH

Pertama:Bilangan Haii Rasulullah saw dan Waktu Disyari'atkannya
Haii

Para ulama berselisih pendapat: Apakah Rasulullah saw pernah
melakukan haji di dalam Islam ielain pelaksanaan haji ini ?

Turmudzi dan Ibnu Majah meriwayatkan bahwa beliau pernah
melakukan ibadah haji tigd kali sebelirm hijrah ke Madinih. al-
Hafizh Ibnu Hajar di dalam Fathul Bai berkata: "Pendapaat- ini
didasarkan kepaila kedatangan utusan Ansharyang Pergl ke Aqabah
di Mina setelah haji."

Pertama mereka datang lalu membuatjanji. Kedua, mereka
datang lalu melakukan bai'at yang kedua.3r7)

Di antara para ulagra ada yang meriwayatkanbahwa Nabi saw
sebelum hijratr melakukbiqhaji setiap tahun.

Kendatipun demikin,-tidak diragukan lagi bahwa kewajiban
haii ini disyaii'atkan pada tiihun ke 10 Hijri. Sebelum ini Nabi saw
tidLk pernih melakukan haji selain dari liaji tersebut. Oleh karena
itu diintara para sahabat banyak yang menamakan hajiwada' ini
dengan Hijjitul Islam atau Hiijatu Rasulillah sau. Imam Muslim
menjadikaii nama yang terakhir ini (Hijjatu Rasulillah saar) sebagai
judul hadits-hadits mengenai haji Rasulullah saw.

Diantara dalil yang membuktikan bahwa haji belum diwajibkan
sebelum tahun ke-tO Hiiri, ialah riwayat yang disebutkan oleh

316) Dari hadits Jabir di dalam sifat haji Rasulullah saw
317) Lihat Fathul Bari 8174.
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Bukhari dan Muslim mengenai utusan Abdul Qais ya,ng {alang
menemui Nabi saw. Di dalam riwayat tersebut diceritakan bahwa
mereka berkata kepada Nabi saw: "Perintahkalr kepada kami dengan
perkara yang tegas yang akan kami lakukan dan kami perintahkan
bnt" t"piaa 6on]g-oiang-di betakang kami, yang dengan itir kami dapat
masuk surga." Nabi saw bersabda: 'Aku puintahhan kalian dengan
emDat (hal)-dan ahu larang halian dari empat (hal) pula." Selanjutnya
Ndbi menyebutkan empat perintah tersebut seraya bersabda: 'Ahu
perintahhan halian agar beriman hepada Allnh, menegakhan shalat,
'rnenunaihan 

zahnt, puisa Ramadhan dan membqihan srylima dari lnrta
pampasan."

Namoaknva Nabi saw menvebutkan soal keimanan kepada Al-
lah hanyaiah s6bagai tambahan terhadap empat perkara fersebut,
karena ia sangat iiikenal oleh mereka. Tetapi beliau mengulangi
perintah tersebut untuk menegaskan dan menjelaskan bahwa kei-
hanan merupakan asas bagi empat perkara yang disebutkan sesu-
dahnya.

IGdatangan utusan ini (Banu Abdul Qais) adalah pada tahun
ke-9 Hijri. Seindainya haji sesudah diwajibkan pada waktu itu nis-
caya Nabi saw akanmenyebutkannya diantara sejumlah hal yang
diwajibkan kepada mereka

Kedua: Makna Agung dari Haii Rasulullah saw
Haji Rasulullah saw ini memiliki makna yang sangat besar yang

berkaitan dengan da'wah Islam, kehidupan Nabi saw dan sistem
Islam.

Kaum Muslimin telah belajar dari Rasulullah saw tentang
shalat, dan segala hal yang berkenaan dengan peribadahan dan
kewajiban mereka. Kini Nabi saw tinggal mengajarka'l kepada
mereka manasik dan cara pelaksanaan ibadah haji, setelah tradisi-
tradisi jahilliyah yang biasa dilakukan pada musim-muslm haji itu
dihapuskan oleh Nabi saw bersamaan dengan penghancuran
berhala yang ada di dalam Baitullah.

Ajakan untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah tetap
be rl aku hi n gga H art l(iamat. I a adalah ajakan Abu I Anbiy a', Ibrahim
as, berdasarkan periniah.dari Allah swt. Tetapi berbagai penyim-
pangan jahiliah dan keqesdtan kaum penyembah berhala telah
menambahkan kedalamarf berbagai tradisi yang batil dan mencam-
purnya dengan berbagai bentuk kekafiran dan kemusyrikan. IGmu-
dian Islam datang untuk membersihkan ibadah ini, sehingga men-
jadi bersih kembali dan memancarkan cahaya€uhid serta dilakukan
atas dasar ubudiah secara mutlak kepada Allah.

Oleh sebab itu, Rasulullah saw mengumumkan kepada ibadah
haji. Dan karena itu pula, orang-orang datang dari segala penjuru
ingin melaksanakan lbadah haji bersam beliau agar dapat mela-
kukan amalan-amalan ibadah haji secara benar dan tidak terjerumus
melakukan sisa-sisa tradisi Jahiliah.
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Namoaknva Nabi saw telah diberi suatu isyarat bahwa tugErsnya

di muka bumi'"sudah hampir selesai'--- --- 
Atttu"ah (da'wah tslarm) telah tersampikan, bumi Jazirah telah

nenuh densantanaman taurud dan Islam pun telah menyebar serta

;;;ry;;diati manusia di setiap -tempat'
Kaum Muslirnin yang pada hari itu sudah berjumlah banyah

a"" t,'""n"Uui aib".blgaf fenjuru sangat merindukan pertemuan
il;u^af d"s-1ri-*."[u ai" iigin mendapltkan n-asehat-nasehat serta

;"i,iTi"ff;.#;ift;il;i;T;;;t"tlalisaw,.beliausangatrnerindu-
t;;";#;;;a;;s;;mereka,terutamadenganltll"-",manusia
vans baru r.i" *.rrr't Liam dari berbagai penjirru 1azirahArabiah
+;;E ilffi';*ut *."auputt an kesJmpata-n yang cukup untuk
6"r{"tttn deng an beliau. KesemPatan ya.ne, p,aling besar can- parng
il;[;;t"t;;;"d;;tersebuihanvitan-a11lap-1tkap$alamkesem-
natan ibadah haii ke Baitullah dan di padarrg Aratah' Pertemlran

ffi;;; #;a;i{"r"t"y" di bu*uh tt"ntgut Jalah satu syi'ir-Islam
vang terbesar. Pertemuan yang m"t'uruI pengetahuan Allah dan

iil;"* 
-R;Jt 

iya sebagai pertelmu an taushiah (nasehat) dan wada'
(perpisahan).

Rasulullah saw iuga ingin bertemu deng-an rombongan kaum

Muslimin vang datang sebagai hasil jihad selama Zl. tahun' guna

;;;;;;ikui kepaai mere-ka tentang ajara4 Islam dan sistemnya

il-flr'i" lil,ii;;dfu yang singkat tapi padat, dan nasehat yang

iingkas tetapi sirai dengan ungkapanperasaalfva q1 g:tT:,1
setiran cintanya terhadap umatnya. Dari wajah-wa,ah mereKa

F.asulullah sawingin melihat potret akan datang, sehrngga qqm*P
;;= h;ta;; | "runlp"r 

unnya 
-b 

is a s amp ai kep ada me reka dari b alik
tembok-tembok zaman dan dinding-dinding kurun'

Itulah sebagian makqa haji Raiulullah saw: Hijjaulwadal (haji

p"rpir-fr.:"i dk;;ili akan inda saksikan secara jelas di dalam
'nftiiU 

"fi"v 
a y angaig*p uit 

"" 
di le mb ah' U ranah p aila hari Arafah.

Ketiga: Renungan tentang Khutbah Wada'
"S.rnse.rh] kalirnat-li-alimat yang disampaikannya di padang

Arafah UJ[itu.indah. Be.liqgbukan saja berbicara kepada -:_t-:_L3
vans hadii di padang Arafah tetapi juga kepada semua generasr

f;;" ;i;;;i r. r'"a uii ire re)<a. rah rinal- klli mdt i ni dis amp aikannya

;t;t"ii B;liau menyampaikan amanah, menasehati Umat dan ber-

iiir;a diirlur-Ju'*.ii r.iu*u 23 tahun tanpa bos-an dan jemu. Demi
'liiffiE;;;; i"aun"v" saat itu. Saat di mana ribua! kaum mu'allaf
il.1iil;ff;i;;kil; ilsulullah saw dengan penuh ketaatan dan

ketundukan, padahal mereka sebelumnya memusuhi dan meme-

."""i""". nlU:r "i oriie *tu'allaf yurg it"*e-nqhi padang.APf.a\
;i;";^h' ; "l;*.t"""ai"e d ari" b6 rb igai arah itu 

-menj 
adi .bukti.

il';;;;;; 
-f i*iil Ait"h,"" s 

", 
unggun"w rcryi m mo tong la 1u 

r rastl t
I<";'d";';;;;i-;""s yang buhnin datam kehidupan drytig dan pada
-n 

"r;' 
u ii;rW"s a h si -i ihs i ( t oi kiamot)' " ( al -Mu' minun : 5 1 )
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Dari wajah-wajah mere-ka, Rasulullah saw.dapat melihat
generasr-generasr mendatang dan Dunia Islam yang besar yallg akan
irem"nn[i belahan Timur dan Barat dari muka bumi ini' Kepada
mereka semua, Rasulullah saw menyampaikan khutbah perpisahan-
nya:

"Wahai umat manusia, dengarkanlah perkataanku. Mungkin
sehabis tahun ini, aku tidak akan bertemu lagi dengan kalian di
tempat ini untuk selama-lamanya..... "

Dunia terdiam mendengarkan khutbah beliau. Semuanya men-
dengarkan kalimat perpisa[an yang keluar dari lisan Rasulullah
sawlsetelah dunia d-an 3eiisinya berbahagia dengan kehadiranny-a
selam 23 tahun. Kini setelah benugas melaksanakan perintah Allah
dan menanamkan pohon-pohon keimanan di bumi, b-eliau meng-
isyaratkan sebuah ferpisahan. Oleh karena itu, pada kesempatan
ini beliau ingin me-nyimpaikan secara, singkat prinsip-prins-iq Is-
lam yang dibawanyi dan diperjuangkannya selama ini, dalam
ungkbpan yang singkat tapi sarat makna.

Apakah tema pertama dari khutbah beliau tersebut?
Subhanallah ! Alangkah agung dan indahnya khutbahini! Seolah-

olah taushia& beliau itu diilhami oleh realitas berbagai penyele-
wengan yang akan dilakukan oleh beberaga. ka.um dari. umatnya
sepanJang zaman, akibat mengikuti orang lain-dan ryeninggalkan
cahaya ying akan diwariskannya kepada mereka. Sabda beliau:

F:fNt'3gg*'F'i*t{:6:'-o.Y'1ir1'f'S
"Wahai man r-, rrr r*Jt*j#^ffi
Iah suci bagi halian $iilni ti&ah boleh dinodai oleh.s-tapg2un juga)
sampai kalian bertemu dengan Rabb halian, seperti hai dan bulan
suci seharang ini."
Di akhir khutbahnya Rasulullah saw mengulangi lagi wasiat

ini dan menegaskan akan pentingnya memperhatikan hal tersebut,
dengan menyatakan-:

"Kal'ian tahu bahwa setiap Muslim adahh saudara bagi orang
Muslimvanp lain. dan seriua haum Muslimin adalah bersaudara.
Seseorahg tTaah llbenarhnn mengambil sesuatu dai saudaranya
keculi yang telah diberihnn hepadanya dengan sermng hati, hnrena
itu j anganlah halian menganiaya diri s endii..... Ya AIIah sudahkah
husampaihnn?"
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Kita pun sekarang menjawab: Demi Allah, engkau telah
nr enyampaikahnya wahai Rasulullah!..... Barangkali kita sekarang
ini ldbih 

-patut 
uniuk memberikan jawaban kepadamu wahai Rasu-

lullah: Ya Allah, beliau telah menyampaikannya!... Kendatipun kami
bclum sepenuhnya melaksanakan tanggungiawab tersebut.

Tema kedua dari khutbah beliau : Bukan sekadar taushiah tstapi
merupakan qoror (keputusan) yang diumumkan kepada semua df-
ang, liepada mereka yang hadir di sekitarnya danjuga kepada pmaf
urnat yang akan datang sesudahnya.

"Wo..ffi a"rns,rg,,.ut5s,r6:e4L>Ef
..&;-*dw.?u:Li;trb-vi

"sesungguhnya segala macam riba tidah boleh berlaku lagi!..
TindahTln *inurrt balas atas kematian' seseorang sebagaiiana
yang berlahu di masa jahiliah juga tidah boleh berlaku lagi. Riba
Jahiliah tidah boleh berlahu lagi!...."
Apa makna yang terkandung di d^tu- qoror ini? Ia menegas-

kan bahwa segalahal yang pernah dibangggakan dan dipraktgkkan
oleh Jahiliah, diantaianya-seperti tradisi fanatisme kekabilahan,
perbedaan-perbedaan yang didasarkan kepada bahasa, keturunan
dan ras, atau penghambaan seseorang terhadap sesamanya dengan
berbagai belenggu kezhalirnan dan pemerasan (riba), dinyatakan
tidak berlaku lagi. Pada hari ini praktek-praktek jahiliah itu meru-
p:rkan barang busuk yang telah ditanam oleh Syari'atAllah ke dalam
irerut bumi. Praktek-praktek 3 

ahiliah itu {aJam kehidupa-n seorang
Muslim pada hari ini letaknya berada di bawah telapak kaki. Ia
adalah najis yang harus dibersihkan dan kezhaliman yang harus
dilenyapkan.

Siapakah gerangan yang ingin menggali dan mengeluarkan
lagi barang busuk itu?.. Adakah orang berakal sghat-yang rnasih
ingin memulung sampqh busuk itu lagi ? Orang pem-bangkang macam
apakah yang sengaja mepggunakan rantai dan borgol yang baru
sa.ja dihancurkan oleh Islarn*itu ?

Najis-najis dari tradisilahiliah itu telah disingkirkan oleh Rasu-
Itrllah siw dari titik tolak kbmanusiaan serta kemajuan pemikiran
dzrn peradabannya. Tradisi-tradisi jahiliah itu dinyatakan oleh Nabi
saw'sebagai barlng busuk yang harus ditanam di bawah telapak
kaki. Penegasan ini untuk membuktikan kepada dunia'dan semua
generasi umat manusia bahwa siapa saja yang pengklaim kemajuan
pcmikiran sementara dia sendiri sengaja membangkitkan kembali
barang busuk yang sudah lama dikuburkan itu maka sebenarnya
dia adilah o.utig ying kembali dan mundur ke belakang; memasuki
goa-goa sejaraliiami yang sangat gelap dan pengap,-kendatipun
iiia merasa melakukan modernisasi dan pembangunan peradaban.
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Tema ketiga dari khutbah beliau: Menyatakan tentang kese-
rasian zaman dengan nama-nama bulan yang disebutkan, setelafr
sekian lama dipermainkan oleh orang-orang Arab di masa Jahiliah
dan di permulaan Islam. Orang-orang Arab di masa jahiliah dahulu-
sepertidikatakan oleh Mujahid dan lainnya- melakukan ibadah
haji mereka selama dua tahun di bulan tertentu. Kadang-kadang
mereka melakukan ibadah haji di bulan Dzul Hijjah selama dua
tahun dan kadang-kadang mereka melakukan ibadah haji di bulan
Muharram untuk masa dua tahun dan seterusnya... Ketika Rasu-
lullah saw melakukan ibadah haji tahun ini bertepatan dengan bulan
Dzul Hijjah, dan pada saat itu Rasulullah saw mengumumkan bahwa
zatnan telah berpunr seputi keadaannya pada wahtu Allah mencipnkan
langit dan bami.Yakni janganlah kalian mempermainkan bulan-bulan
itu dengan mendahulukan atau mengakhirkannya. Setelahhari ini
tidak dibenarkan melakukan ibadah haji kecuali pada bulan yang
telah ditetapkan namanya: Dzul Hijiah .

Sebagian 'ulama menyebutkan bahwa kaum Musyrikin pada
waktu itu mengira bahwa satu tahun itu terdiri dan 12 bulan dan
15 hari, sehingfa mereka melakukan ibadah haji pada bulan Ramad-
han, Syawal, Dzr.ll Qa'idah dan di bulan apa saja. Ini karena meng-
ikuti peredaran bulan dengan tambahan 15 hari tersebut setiap
tahunnya.

Ibadah haji yang dilakukan oleh Abu Bakar adalah di tahun
ke- 9 Hijri, jatuh pada bulan Dzul Qa'idah, disebabkan perhitungan
tahun yang dibuat oleh orang-orang Arab Jahiliyah tersebut. I(arena
itu, pada tahun berikutnya (tahun di mana Rasulullah saw mela-
k-ukan haji Wada') haji dilakukan pada bulan Dzul Hriiah, pada tang-
gal 10, tepat dengan bulan-bulan ditetapkannya ibadah haji. Pada
saaat itu pula Rasulullah saw mengumumkan dihapuskanrryahisab
lama dan bahwa satu tahun setelah hari ini hanya terdiri dari 12
bulan. Setelah hari ini tidak ada tambahan lagi. Al-Qurthubi berkata:
Pernyataan ini sama dengan sabda Nabi saw: " Sesungguhnya zarnan
telah berputar... " yakni sesungguhnya waktu ibadah haji telah kembali
kepada waktunya yang asal yang telah ditetapkan oleh Allah ketika
menciptakan langit dau.Qumi , yaitu asal pensyari'atan yang telah
diketahui Allah sebelumriya:3rc)

nema keempatdari hhutbah beliau: Wasiat Rasulullah saw agar
berlaku baik terhadap kaum wanita. Wasiat ini, yang ditegaskan
dalam kalimatyang singkat tapi padaf menghapuskan segala bentuk
penganiayaan terhadap kaum wanita dan memperkokoh jaminan
hak-hak asasinya dan kehormatannya sebagai manusia.

Masalah ini rnemang perlu ditegaskan dalam taushiah seperti
ini, karena kaum Muslimin pada saat itu masih sangat dekat periode
mereka dengan tradisi-tradisi Jahiliyah yang mengabaikan wanita

318) Liha't:.al-J@ti'li Ahhanril Qur.a*, al-Qurthubi, 8/l 37-138.
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dan tidak memberikan hak sama sekali kepadanya. Barangkali ada
hikmah lain dari taushiah dan perhatian inl, di antaranya-agar kaum
Muslimin di setiap zamandaniempat senantiasa nqeqy?dqri tentang
oe rbedaan besar antara kehormat-an wanita serta hak-haknya yang
iabi'i yang telah dijamin oleh Islam 4?l upu yang telah menjadi
,uru.d' sibagian oiang yang menghalalkansegala cara untuk me-
nikmati dan mempermainkan kaum wanita .

Tema kelima dari khutbah beliau: Nabi saw meletakkansemua
problematika manusia di hadapan dua sumber nilai. Siap? yapg
b..p.gung teguh dengan kedqanya maka dijamin akan terhindar
dari segala kesengsaraan dan kesesatan.

fedua .,r*b.. nilai ini adalah: Kitabullah (al-Quran) dan
Sunnah Rasul-Nya.

Jaminan ini tidak hanya berlakubagi para sahabatnya saja tetapi
juga bagi generasi yang datang sesudalinya. Hal ini ditegaskan oleh
'r.riUi rui"igu, -uriuril menyidari bahwi berpegang teguhlepada
kedua sum6e. tersebut bulian hanya diwajibkan pada gene-rasi
tertentu atau zaman tertentu saja. Juga, agar manusia menya-dari
bzrhwa'perkembangan peradaban atau kemajuan zaman apap-un
dan bagiimanapunlidali boleh mengalahkan atau menentang kedua
strmbei nilai kehidupan tersebut.

Tema keenam dari khutbah beliau: Penjelasan Nabi saw tentang
hubungan yang seharusnya dibina antataseorang Hakim (penguasa)

atau K[alifah itau Kepala Negara dan rakyatnya. Ia adalah hubungan
keta'atan dari rakyat terhadap pimpinannya betapapun ketu-runan,
warna kulit dan b6ntuk lahiriyahnya selama dia tetap menjalankan
hukum Allah dan Sunnah Rasul-Nya. Tetapi apabila dia menyimpang
dari keduanya maka tidak ada kgwajiban untuk ta'at kepadaTya.
Penguasa itu punya hakuntuk dita'ati ha_nyakarena iamenjalankan
al-Q"uran dan as--Sunnah, sehingga tidak ada masalah setelah itu
sekilipun ia seorang budak dariEthiopia yang b.ep.qb.ut.keriling
dan bfrhidung gru.irung. Sebab, semua bentuk lahiriah itu tidak
merendahkan-derajatnya sedikitpun di sisi Allah.

Dengan demikian-nasulullah saw- telah menjelaskan kepada
kira bahw; seorang Hakiih'$enguasa) tidak memiliki "keistimewaan"
anaDun di hadapai hukurnr-hukum Kitab Allah dan Sunah Nabi Nya.
Kcdaulatannya'tidak akan dapat meletakkannya diatas manhaj .dan
hukum Islam. Karena pada hakekatnya ia bukan penguasa dan tidak
memiliki kedaulatan apapun. Tetapi i-a hanyalah se-orang yang dibe-n
kepercayaan oleh kaum Muslimin-untuk menj alankan .hukum Allah.
Olbh sebab itu, syari'at Islam tidak mengenal apa-yang diseb-ut dengan
"kekebalan huh;n" atau "hak istimewa" bagi pihak tertentu di kalangan
kaum Muslimin dalam masalah-masalah hukum, undang-undang
atau peradilan.

Akhirnyu, Rasulullah saw merasakan telah melaksanakan
tanggungjawab da'wahnya. Demikjanlah, Islam telah tersebar luas,
kesEiatai-kesesatan lahiliah dan kemusyrikan telah tergusur dan
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hukum-hukum syari'at Ilahiah pun telah tersampaikan seluruhnya.
Maka turunlah *uhy" kepadanya yang menyatakan kepada umat
manusia:

'Pafu hmi ini telah l(usempctmahan untuk kamu agamamu dan
telah Ku-cukuphan kepadatnu ni'mat-Ktt, dan telah l(u-ridhai Is'
lamitu jadi agama bagimu." (al -Maidah: 3)

Tetapi Nabi saw ingin menenangkan hatinya dengan-kesaksian
umatnya-di hadapan Allah swt pada hari kiamat kelak, lalu di akhir
khutbahnya itu b'eliau mena"yikan seraya bersabda:

'Se sungguhnya hn lian ahnn ditanya t mtang ahu mnhn apahnh yang
hendak halian hatahnn kelak?"

Dengan serempak dan suara keras orang-orang yang ada di
sekelilingnya menjawab:

"Kami bersaksi bahwa engkau telah menyampaikan, telah
menunaikan dan membei nasehat"

Saat itulah Rasul yang agung itu telah merasa tenang!
Rasulullah saw ingin memastikan kesaksian ini karena itulah

yang akan digunakan untuk menghadap Allahkelak. Setelah merasa
lenahg dan terlihat perasaan ridha di kedua mata beliau, akhirnya
beliau"melihat ke arih langit seraya menunjuk dengan jari telunjrik-
nya kemudian memandang kepada umatnya seraya berkata: 'Ya
Allah, sahsihanlah!... Ya Allah, sahsihanlah!... Ya Allah saksikanlah!."

Duhai betapa besar kebahagiaan itu! Kebahagiaan Rasulullah
saw karena telah mengorbankan masa mudanya dan menghabiskan
umurnya demi menyebarkan syari'atAllah. Kebahagiaan Nabi saw
semakin bertambah besar ketika beliau menyaksikan hasil pengor-
banannya tersebut: Gemuruh suara meneriakk an tauhidu llah, dahi-
dahi yang tunduk sujud kepada agama Allah dan hati-hati manusia
yang khusyu' dan bergetar karena cinta Allah. Betapa bahagiannya
kekasih Allah pada saat itu! Saat mengenag kembali s-egal-a pen-
deritaan dan penganiayaan yang pernah dialaminya di jalan da'wah
dan keimanan yang telah diratakannya di muka bumi ini!... Semoga
kebahagiaan senarrti4sa menyertaimu wahai junjungan kami!

Demi Allah, itu bii'km hanya kesaksian ribuan kaum Muslimim
yang pernah berhimpuq disekelilingmu di padang Arafah wahai
Rasulullah! Tietapi itu juga merupakan kesaksian kaum Muslimin
di setiap generasl danzamansampai Allah mewariskan bumi seisi-
nya: Kami bersaksi wahai Rasulullah bahwa engkau telah menyam-
plikan, telah menunaikan dan memberi nasehat. Semoga Allah
memberikan balasan kepadamu dengan sebaik-baik balasan yang
diberikan kepada seorang Nabi dari umatnya.

Tetapi tanggungiawab itu telah berpindah sesudahmu keatas
pundak-pundak-kami. Namun pada hari ini kami masih belum
melaksanakan sepenuhnya. Adakah kami kelak menemuimu wahai
junjungan kami,- sementara dosa-dosa kami menurypgk karena
kemalasan, keengganan dan ketertarikan kami kepada kehidupan
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dunia. Padahal sahabatmu yang mulia rela mengucurkan darah
mereka, mengorbankan hartabenda mereka demi membela syari'at-
mu, memperjuangkan da'wahmu, dan mengikuti jihadmu.

Semogalah Allah berkenan memperbaiki kondisi kaum Mus-
limin q<'uiu keseluruhan dan menyadarkan kita dari mabuk dunia
danbuaialr",hawanafsu.SemogaAllahberkenanmelimpahkankarunia
dan kelembutan-Nya kepada kt?;_

Kemudian Rasulullah saw menyempurnakan ibadah hajinya
dan meminum air zar.rr-zam. Setelah mengajarkan manasik kepada
umatnya, beliau lalu kembali ke Madinah guna melanjutkan jihad-
nya di jalan Agama Allah.r

'-.}'
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Pengiriman Usamah bin Zaid
ke Balqa'

BET UM lama Rasulullahsaw sampai di Madinahsehinggabeliau
memerintahkan kaum Muslimin untuk bersiap-siap memerangi orang-
orang Romawi. Rasulullah saw memilih usamah bin Zaid untuk
memlmoin DeDeransan ini. Usamah bin Zaid ketika itu berusia masih
sangat ittt du. I" dilerintahkan oleh Rasulullah saw-agar pergi.ke
tem"pat di mana ayahnya, Zaid bin Haritsah, terbunuh. Di samping
*"ttdut ngi perbitasan Balqa' dan Darum di bumi Palestina. Kebe-
rangkataiZiid itri berramain dengan permulaan sakit Rasulullah
saw-yang kemudian disusul dengan kematian beliau.

Tetapi orang-orang munafiq menolak pemberangkatan ini
seraya berkomentar:

"Dia (Nabi saw) mengangkat anak ingusan melri?di komandan
di kaiangan pembesir Itiuhajirin dai Anshar.D'3re)

Kemudian Rasulullah saw kelua4 dalam keadaan kepala sudah
terasa sakit, lalu berbicara kepada orang-orang seraya bersabda:

"Jiha kal'ian (orang-orang munafiq) menggugat kepemimptnan
Ommah bin Zaidmakn (tidnklah anch harma) sewngguhnyakalian

juga pernah menggtgat kepemimpinan ayahnya s-ebelumnya. Dryi
-AIlnh, 

sangguh ia pantas dan lnih mclnegang kepemimpunn rtu.

319) Usamah padawaktu itu berusia 18-20 tahun.
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Demi Allah, in adntnh orang yang sangat ahu cintai. Demi Altah,
sesungguhnya (pemuda) ini (maksudnya Usamah bin Zaid) sangat
Iaik dnn pantas. Demi Allnh, ia adalnh orang yang sangat aku cintai,
maha aku wasiathan hepada halian agar mentaatinya karena
se sungguhnya ia termnsu[ orang - orang shilih diantara halian. D 320t

Kemudian orang-orang pirn bersiap-siap. Kaum Mujahirin dan
Anshar keluar semuanya bersama Usamah. Usamah membawa
pasukannya ke luar Madinah lalu berkemah di al-Jur-f.(satufarsahh
dari kota Madinah).

RASULULLAH SAW SAKIT
Pada saat-saat itulah sakit Rasulullah saw semakin bertambah

berat, sehingga Usamah menghentikan pasukan di tempat perig-
mahan tersebut seraya menantikan apa yang akan diputuskan oleh
Allah dalam masalah ini.

Permulaan sakit Rasulullah saw adalah sebagaimana iliriwa-
yatkan oleh Ibnu Ishaq dan Ibnu Sa'ad dari Abu Muwaihibah, mantan
budak yang dimerdekakan Rasulullah saw ia berkata:-Rasulullah
saw peinah mengutusku pada tengah malam seraya berkata: Wahai
AbuMuwaihibah, aku diperintahkan untuk memintakan amPunan
bagi penghuni (kuburanf Baqi' ini, maka marilah pergi bersamaku.
femudian aku pergi bersama beliau. Ketika kami sampai di tempat
mereka beliau mengucapkan: 'Assalamu'alaihum ya ahlnl maqabir!
semoga diringanhan (sihsa) atas kalian karena dosa yang pernah kalinn
lalzuhan, sebagaimana apa yang pernah dilakuhan manusia. Beftagai
litnah datang seperti gumpalan-gumpalan malam yang gelaP, silih buganti,
yung ahhii teb;n burih dari yang pertarna." Kemudian beliau
nrenghampiriku seraya bersabda: "Sesungguhnya ahu diberi kunci-
kunci hekayaan dunia dan heabadian di dalamnya, lalu ahu disuruh
mcmilih aniara hal tqsebut atau bertemu Rabb-hu dan sorga. " Aku berkata
kepada beliau: Ayah dan ibuku menjadi tebusanmu, ambillah kunci-
kunci dunia dan keabadian di dalamnya kemudian sorga. Nabi
saw bersabda: "Demi Allah, tidah wahai Abu Muwaihibah! Aku telah
rrcmilih bertemu denggy Rabb-hu dan sorga." Kemudian Nabi saw
memintakan ampunan'uaek penghuni Baqi' d,an meninggalkan
tempat. Sejak itulah RasqlqfiAhiaw merasakan sakityang kemudian
beliiu meninggal dunia.32lr .

320) Muttafaq 'alaih,lafazh ini bagi Muslim,7/131.
32t) Diriwlyatt<an oleh Ibnu Ishaq,Ibnu Sa'ad danAhmad di dalamMusrad-nya.Abu Dawud,

\iasa'i dan Ibnu Majah meriwayatkan yang serupa dengan ini dari hadits Aisyah dan Atu Hurairah.
licsemuanya itu bukan hadits yang diiiwayatkair oleh Muslim dan Malik di dalam al-Mwsaththa'
nada bab Tlnharah. Dari Abu Flurairah ra bahwa Nabi saw pernah pergi ke kuburan lalu
mcngucapkan: "sentoga heselantatan tercuralthan hepada perhan,pr.ngan hannt Muhinin dnn
scs1ipprhnya hani iniya Allah ahan ntenyuwl halian. Sunggrh ahu ingin sehali nwlilnt satdara-
sattliVahanti"l'arasahabatbertanya: "Buhanhahhanisaudara'saudaramuwahaiRawlullah?"
\irlri saw mcniawab: "lQilian adalahiahabatsahabathu... "Barangkali sebagian orangmengira bahwa
yarrg diriwayalkan Muslim dan Malik ini adalah yang diriwayatkan oleh para_perawi_lainnya, Dise-
'brrt[an 

di dilam riwayatyangs/rahihbahwa dianiara kebiasaan Nabi saw ialah pergi ke Baqi'setiap
nr:rlam guna mcmintakan ampunan bagi para penghuninya'
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Pertama kali Rasulullah saw merasakan sakit keras di bagian
kepalanya..Diriwayatkan dari Aisyah ra bahwa sepulangnya dari
Baqi', Nabi saw disambut oleh Aisyah seraya berkata: Aduh hepalaku
sakit sekali! Lalu Nabi saw berkata kepad4^{isyah: DemiAllah, wahai
Aisyah, hepalahu smdiri terasa sangat sikit!322) Sakit di bagian kepala
itu semakin bertambah berat sehingga menimbulkan demam yang
sangat serius. Permulaan sakit ini terjadi pada akhir-akhir bulan
Shafar tahun ke- 1 I Hjiri. Dalam pada itu Aisyah ra senantiasa men-
jampinya dengan sejumlah ayat-ayat al-Qur'an yang berisimu'aw-
widzat (permintaan perlindungan kepada Allah).

Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Urwahbahwa'Aisyah
ra mengkhabarkannya, sesungguhnya Rasulullah saw apbbila merasa
sakit beliau meniup sendiri dengan mu'auntidzat dan mengusapkan
dengan tangannya. Dan, ketika mengalami sakit kepala yang kemu.
dian disusul kematiannya itu, akulah yang meniup dengan muaitrutidz,at
yang biasa digunakannya lalu aku usap dengan tangan Nabi saw.

Para istri beliau memahami keinginan Nabi sawuntuk dirawat
di rumah'Aisyah, karena mereka tahu Nabi saw sangat mencintai-
nya dan merasa tentram dirawat olehnya. Dengan izin dari para
istri beliau akhirnya Nabi saw dipindahkan ke rumah'Aisyah dari
rumah Maimunah dengan dipapah oleh Fadhal dan Ali bin Abi
Thalib.

Di rumah 'Aisyah ra sakit Rasulullah saw semakin bertambah
keras. Mengetahui para sahabatnya sudah mulai cemas dan bersedih
karena dirinya maka Nabi saw bersabda: " Siramlah aku dengan
tduh qirbah airkarena aku ingin keluarberbicara kepada mereka.
fAisyah berkata: Kemudian aku dudukkan Nabi saw di tempat mandi
lalu kami guyur dengan tujuh qirbah air tersebut sampai beliau
mengisyaratkan dengan tangannya: Cukup!" Kemudian beliau
keluar menemui orang-orang lalu mengimami mereka dan khutbah
kepada mereka.323) Nabi saw keluar dengan kepala terasa pusing
lalu duduk diatas mimbar. Pertama-tama Nabi saw berdo'a dan
memintakan ampunan untuk para Mujahidin Uhud, lalu bersabda:

" Seorang hamba djbei pilihan oleh Allah , antara diberi hehayaan
dunia atau apayahg$d" di isi-Nya , lalu hamba itu memilih apa
yang ada di sisi-Nyai' :
Serta merta Abu Bakar menangis (karena mengetahui apa

yang dimaksud Nabi saw ) seraya berkata dengan suara keras:
Kami tebus engkau dengan bapak-bapak dan ibu-ibu kami.

Kemudian Nabi saw bersabda:
" Tunggu sebentarwahaiAbu Bahar! Wahai man*sin sesungguhnya
orang yang paling bermurah hati kepadahu dalam hartanya dnn

322) Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dan Ibnu Ishaq. Imam Ahmad juga meriwayatkan riwayat
serupa di dalam hadits yang panjan!.

323) Diriwayatkan oleh Bukhari.
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persahabatannyo adalah Abu Bakar Segndainya aku hendak
hengangkat ordng sebagai khalil (teman hesayangan) .rnahaAbu
nahhrtih khali6u, ahin tetapi persaudaraan yang sejati adalah
bersaudaraan Islnm. Tidnh O6teh aaa Khauhhah (lorong) di masjid
'ke anli Khauhhah ( torong) Abu Bahnr-nal Se sungguhnya aku ada lah
tanda pemberi peiunjuF bagi halian dan qku- menjg/i sahsi atas
kalian. Demi Atlah, sesungguhnya saat ini aku rnelihat telagahu.
Sesungguhnya aku tetah d{6eri hilnci-hunci dun'in- DemiAll'ah, ahu
tidah Thawdtir hnlian akan menjadi rnusyrik sesudahku tptapi qfit7
khawatir kalian aknn beilomba- lomba memperebutkan dunia- ""u1

Kemudian Rasulullah saw kembali ke rumah dan sakitnya
semakin benambah berat.

'Aisyah ra berkata: Pada waktu sakit, Rasulullah saw pernah
berkata icepadaku, "Panggillah kemari Abu Baka4-bapakmu dan
saudaramu-, sehingga aku menulis suatu wasiat. Sebab aku khawatir
ada orang yang beiimbisi mengaQkln, Aku lebih berhak,' padahal
e,ttutt dati6raig-orang Mu'miritidak rela kecuali OOr, 

"u6t'rzs)Ibnu Abbas meriwayatkan, katanya: Ketika Rasulullah saw
sedang sakit keras , beliau bersabd-a kepada orang-oran-g yang ada
di dalim rumah: Kemarilah, aku tuliskan sesuatu wasiat buat kalian
di mana kalian tidak akan sesat sesudahnya. Kemudian sebagian
mereka berkata, sesungguhnya Rasulullah saw dalam keadaan sakit
keras sedangkan di sIsI kalian ada al-Quran, cukuplah bagi kita
Kitabullah. Maka timbullah perselisihan di antara orang-orang yang
ada di dalam rumah. Di aniara mereka ada yang berkata: Mende-
katlah, beliau hendak menulis wasiat buat kalian di mana kalian
tidak akan sesat sesudahnya. Di antara mereka ada juga yang men-ga-

takan selain itu. Mendengar perselisihan itu bertambah sengit-dan
gaduh akhirnya Rasulullih iaw bersabda: Bangkitlah kalian!327)

Ketika Rasulullah saw sudah tidak kuat lagi keluar untuk
m engimami shalat maka beliau bersabda : " Pqintahhan lah Abu Bahnr
untuE mengimami shalat." 'Aisyah meny4rut:-Wahai Rasulullah ,

sesunppuhn\,a Abu Bahar seorang ving lembut. Jika diamenggantikanmusesunppthnyaAbu Bahnr seorangyang lernbut. Jlka dia menggantrkanmu
maki'iuaianya tidaha.kan did6ngar oleh orang. Nabi saw bersabda:
" I(alian memang sepu-tiparyTnpuan-perempuan Yusuf. Pqintahhan Abu
Bakar supaya iengimami s$alat j ama to1t.D32E)

SeteUfr itu lbu Bakidah yang bertindak sebagai imam shalat
iama ah. Pada suatu hari -ketiki Risulullah saw meiasa sudah agak
tnak badan- Nabi saw keluar kemudian mendapati Abu Bakar
sedang mengimami shalat jama'ah. Melihat kedatangan Rasulullah

- 3r4) S"*p"t dt rt"t hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, sedangkan lafazh ini
atltlah bagi Muslim.

325) Muuafaq'ahih.
l2Oi Oiridavitkan oleh Muslim di dalam bab keutamaan Abu Bakar, T/ll0 dan Bukhari

mcriwavatkan hadits vang semakna.' "i7ttDi;i*"t;t-k*;l;h ilkhari di dalam bab Sakit NAbi saw dan wafatnya, 5/138.

3?-8) Mutt$aq'alailt
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saw ini lalu Abu Bakar mundur tetapi diberi isyarat oleh Nabi saw
agar tetap di tempatnya. Kemudian Rasulullah saw duduk di sam-
ping Abu Bakar lalu Abu Bakar shalat mengikuti shalat Nabi saw
yanE dilakukan dengan duduk itu , sementara itu orang-orang shalat
mengikuti shalat Abu Bakar.s2e)

Orang-orang merasa bergembira karena melihat keluarnya
Nabi saw tersebut, tetapi sebenarnya sakitbeliau semakin bertambah
serius dan rupanya hal tiu merupakan kesempatan terakhir Rasu-
lullah saw keluar melakukan shalat bersama orang banyak.

Ibnu Mas'ud meriwayatkan, katanya: Aku pernah masuk mem-
besuk Rasulullah saw ketika beliau sedang sakit keras, lalu aku
pegang beliau dengan tanganku seraya berkata: Wahai Rasulullah ,

sesungguhnya engkau mengalami demam panas sekali. Jawab Nabi
saw: "Yd , demam yang hurasahan sama dengan yang dirasakan oleh dua
orang dmi kalian ( dua hali lipat ) . " Aku katak an: " Apakah ha! itu karma
enghau mmdapatkan dua pahala?" Nabi saw medawab: 'Ya, tidaklnh
seorang Muslim mendqin sakit hecuali AIIah akan menghapushan dengan
sahitnya itu kesalahan-kesalahannya sebagaimana daun berguguran dari
PohoinYa.33ot

Dalam keadaan sakit keras seperti itu Rasulullah saw menutup
wajahnya dengan kain. Apabila dirasakan sakit sekali maka beliau
membuka wajahnya lalu bersabda: "Semoga lahnatAllah ditimpahnn
heatas orang-oran{Yahudi dq-c !',lasrani yang menjadikan huburan para
Nabi mqelta sebagai masjid.stt) Seolah-olah Nabi memperingatkan
kaum Muslimin dari tindakan seperti itu.r

\-"'.

329) Diriwayatkan oleh Bukhari di dalam kitab shalat bab Barangsipa Berdiri di Sampinglmam
Karena Suatu Sebab, Muslim di dalam kitab shalat bab Penggantian Imam dan Malik di dalam al-
Mwsaththa', kitab shalat Jama'ah bab Shalat Iriram Sambil Duduk. Anehnya, Syaikh Nashiruddin
men+akhij hadits ini di dalam catatan kaki buku Fiqh*s Sirah karangan Muhammad al-Ghazali
dengan menisbatkan kepada Imam Ahmad dan Ibnu Majah saja, seraya menyebuttan fattor
kelemahannya karena di dalam matarantai para perawinya terdapat Abu Ishaq As Sabi'i. Padahal
hadits ini iuea diriwavatkan oleh Bukhari dan Muslim dari ialan lain. Karena itu, kita tidak boleh
menyebutio-n jalan ying lemah dan mendiamka n jalan yang-stmhih atau Mttafaq blaih

330)Muttdaq bloih.
331) Mt*t$aq 'alaih.
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Rasulullah dan Sakratul Maut

SAKRAIU MAUI adalah merupakan hukum Allah yang Lerhku
bagi semua hamba-Nya:

"Sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereha aknn
mati (pila)." (u -Zumar: 30)

Ketika fajar pada hari senin tanggal 12 Rabi'gIAwwal tahun
ke-l I Hijri telih rirasuk dan orang-oringpun tengah shalat di bela-
kane Abir Bakar, tiba-tiba kain penutup yang melintang di kamar
tairi"h terbuka dan Rasulullah 3aw-puir muncul dari baliknya lalu
ru-bil tersenyum memandang mereka ya-ng tengahberbaris shalat.
Kemudian Abu B akar pun muidur heniiak memberi te-mpat kepada
beliau , karena mengiri beliau ingin melaksanakan shalat. Demikian
pula kaum Muslimin. Mereka nyaris menagguhkan shalat hendak
keluar dari shaf karena bergem-bira menyaksikan Rasulullah saw.
Akan tetapi beliau segera memberi isyarat dengll tangannya agar
mereka tetap melanjitkan shalat. Kemudian beliau masuk kamar
lagi seraya rirelabuhican kain penutup itu.332)- 

Karena mengira Rasulullah saw telah sembuh dari sakitnya
maka setelah menun{kan shalat, orang-orangpun bergegas qrening-
ealkan masiid. Tetapi itii adalah pandangan perpisahan beliau kepada
iara sahabatnva. Rasuluha^h siw ke kamar 'Aisyah lalu berbaring
i".uy" -ettyu"ndurkan kepalanya di dad-a 'Aisya!, menghadapi
sakritul *oui.'Aisyah berkita: Sa'at itu_ di hada-pan beliau terdapat
bejana berisi air icemudian mengusapkannya ke. wajahnya sera{a
bei"kata: ,,Laa llaaha lllnllah, sesungguhnya kernatinn in puqya seharat.'""')

332) Mutnfaq'alaih.jf:i Oiri*.vitf.an oleh Bukhari di dalam bab Sakitnya Rasulullah saw dan wafatnya, dan di
dalam ba6 Sakratril Maut dariIGiahrRiqaa,Tll92.Turmudzi, Nasa'i danAhmad ju$a mertwayatkan

rl"npan ialan lain dan de nsan lafazh: 'ya AUah bantulah ahu. mengludapi sahrafiil na ut " Setelah

n1"^".f tti 6"Jitt ini, Syaikh\ashiruddin berkata: "Lemah., diriwayatkan blehTtrrmudzi dan.la.innya

dari ialan Musa bin Sarias bin Muhammad dari Aisyah... " Padahal ia lemah_dengan.lljazh ini saja.

AJudun u.ut hadits ini t6lah diriwayarkan oleh Bukhiri dengan jalanyangshahih. Apabila satu hadits

"r"'"" a"" i"i* maka tidak boieh hanya menyebutkin jilan yang lemah saja karena akan

il;i;b;ld; k"ogu-rugu"n. Tidaktah hengufa ada perbedaair sedikit dalam lafazh selama

pcristiwanya satu.
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Biasanya kalau menyaksikan hal tersebut Fathimah ra berucap:
"Alangiah berat pendehtaan ayah! Tetgpi beliau menjawab: "Sesudah

hari iii altahmuiidok okon minderita lagi.'tt+t
'Aisyah berkata: Sesungguhnya Allah telah menghimPun antara

ludahku han ludahnya pada-slat k-ematian beliau. Ketika aku sedang
memansku Rasululiali saw tiba-tiba Abdurrahman masuk seraya
membaiva siwak. Aku lihat Rasulullah saw terus menents meman-
dangnya sehingga aku tahu kalau beliau men-ginginkan siwak Aku
tanG:-Kuambil[an untukmu? Setelah memberi isyarat "ya" lalu
kuderikan siwak itu kepada beliau. Karena siwak itu terlalu keras
lalu kutawarkan untuk helunakkannya dan beliau memberi isyarat
setuju.

Kemudian beliau memasukkan kedua tangannya ke dalam
bejana berisi air yang ada di hadapannya lalu ryehggsap wajahnya
seiaya berucap, 

-" 
Laa llaaha lllallah, sesungguhnya hemaqian punya

sakarat."$s) Kemudian beliau mengangkat tangannya seraya be-r-

ucap: "FirRafiqilA'lan" sampai beliau wafat dan tangannla lunglai.rsor

Maka ieisiarlah berita kematian Rasulullah saw di tengah
masyarakat. Abu Bakar datang dengan menunggang kudanya dari
tempat tinggalnya di Sunuh (ia pergi ke rumahnya tersebut karena
mengira n?iulullah saw sudah:sef,at) hingga tiba di ryasjid. Abu
Bakir tidak berbicara kepada siapapun hirigga ia masuk ke rumah
'Aisvah dan lanssune meiihat RaCulullah saw yang sedang ditutup
dengan kain buitanYaman. Setelah menyingkap waj-all beliau lalu
abu Bakar mendekap dan mencium beliau. Sambil menangis
berkata: "Ayah dan lbuhu jadi tebusanmu. Alhh tidah ahan tnengutn-
pulkan pada- dirimu dua hematian. Adapun hematian yang tehh ditetaphan
Ztasmi maka hal in telah enghau jalaii." Kemudian Abu Bakar keluar,
sementara Umar ra tengih berbicara kepada orang-orang -b-ahwa
Rasulullah saw tidak miti tetapi sedang pergi menemui Rabb-nya
sebagaimana Musa bin Imran dan beliau tidak akan mati.sampai
oranE-orang Munafiqin punah. Kemudian Abu Bakar mendatangi-
nya s"eraya 6erkata: tunlgu sebentar wahai UmaL diamlah! fgtqpi
Uhartidak menggu\dsnya dan terus berbiara emosional . Melihat
Umar tidak mau-berheriti maka Abu Bakar pergi menemui orang-
orang dan merekapun rqenilatangi Abu Bakar serta meninggalkan
Umai. Abu Bakarlau berkata: Amma Ba'du, wahai manusia! Barang
siapa diantara kalian menyembah Muhammad. maka ketahuilah
baiwa Muhammad telah mehinggal dan barang siapa yang menyem-
bah Allah maka sesungguhnya Allah Maha Hidup dan tidak mati.
Allah berfirrnan:

"Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang Rasul , sungguh telah
berlalu sebelumrrya beberapa orang Rasul. Apahah iiha in wafat

334) Diriwayatkan oleh Bukhari.
335) Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, lafazh ini bagi Bukhari.
336) Diriwayatkan oleh Bukhari.
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atau dibunuh hamu berbalih he belakang (murtad)? Barangsiapa
yang berbalik ke belahang, mnka in tidak ahan mendatanghan mud-
harat hepada Allah sedikitpwn; dan Allah ahan memberi balasan
hepada orang-orang yang bersyu.hur" (al-Imran: 144)

Sebelum Abu Bakar membaca ayat ini seolah-olah mereka tidak
tahu kalau Allah telah menurunkan ayat tersebut, sehingga semua
yang mendengarkan bacaan Abu Bakar tersebut dengan serentak
ikut membacanya. Umar ra berkata: "Demi Allah ,setelah kudmgar
Abu Bahar membaca ayat tusebut aku merasa tidnk budnya, ke&ia kakiku
lemas sehingga aku terduduh he tanah karena ahu mendengar dia
membacahanbahzpa Nabi saw telah meningg;a1 6un;o. tt 3371

Para perawi dan ahli ilmu sepakat bahwa Nabi saw wafat pada
usia 63 tahun. 40 tahun diantaranya beliau jalani sebelum diangkat
menjadi Rasul, 13 tahun berda'wah di Makkah dan 10 tahun di
Madinah setelah hijrah. Kematian Rasulullah saw ini adalah"di awal
ahun ke-11 Hijri.

Bukhari meriwayatkan dari Amer bin al-Harits, ia berkata:
Rasulullah saw tidak meninggalkan satupun dinar atau dirham
atau budak lelaki ataupun budak perempuan, selain dari pada Ba-
ghalnya yang putih yang biasa ditungganginya dan senjata serta
tanatryang sudah diikrarkan menjadi shadaqah bagi ibnus sabil,

BEBERAPA'IBRAH
Peristiwa-peristiwa bagian akhir dari sirah Nabi saw ini

mengungkapkair hakekat terSesar dalam kehidupan ini . Hakekat
yang menjadi pangkal kehancuran para tiran dan yang memper-
tuhan dirinya. Hakekatyang akan menghantarkan wujud ini kepada
kefanaan. Hakekat yang akan mewarnai seluruh kehidupan manusia
ini dengan warna 'ibuiiot dan ketundukkan kepada Pencipta petala
langit dan bumi. Suatu hakekatyang akan memberi kesadaran (baik
secara suka atau terpaksa) kepada orang-orang yang membangkang
ataupun orang-orang yang taat, para penguasa, orang-orang yang
memperhrhankan diriqya, para Rasul, para Nabi, orang-orang pilihan,
orang-orang kaya daq tNgqg-orang fakir.

Ia adalah hakekat yangiienegaskan sepanjan gzamandan setiap
tempat, di telinga setiap orbng yang mendengar dan di benak setiap
orang yang berfikir: Bahwa tidak ada Ufuhiah kecuali bagi Yang
Maha lGkal Abadi, tidak ada siapapun yang dapat menolak keputusan-
Nya, tiada batas bagi kekuasaan-Nya, tiada tempat lari dari hukum-
Nya dan tidak ada yang dapat mengalahkan urusan-Nya.

Hakekat apakah yang lebih gamblang mengungkapakan makna
tersebut selain daripada hakekat kematian dansakt'atulmaut, karena
dengan kedua fenomena itu Allah menundukkan segenap penduduk
dunia ini semenjak fajar kehidupan sampai tgrbenamnya?

337) Diriwayatkan oleh lbnu Ishaq dan lainnya, sebagaimana Bukhari juga rneriwayatkannya
dcngan sedikit perbedaan lafazh.
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Jembatan dunia ini telah banyak dilewati oleh orang-orang
yang tertipu oleh kekuatan yang dig-enggamnya atau ilmu-pengeta-
huai yand dicapainya atau penemuan-penemuan y:rng didapatkan-
nya. Tetafi tiba-tibamereka dihempaskan oleh hakekatterbesar ini
t<6 datam padang 'ubudiah terhaiiap Penciptg langit dan buryi.
Mereka paia akliirnya menghadap kepada Allah sebagai hamba
dan penuh ketundukan.

Setiap jiwa pasti akan mengalami kematian!...
Hukum ini berlaku secara umum, tanpa pengecualian. Tidak

ada yang mampu menghentikannya.
Biarlah para pakar ilmu pengetahuan dan kgmajugn teknologi

modern berhimpun menjadi satu mengerahkan seluruh kemampuan
dan peralatan modern rirereka untuk-menangkal dan menghinda-r-
kan diri mereka dari kekuatan kematian yang dipaksakan kepada
mereka ini; biarlah meieka menghentikan tantangan Ilahiini walau
hanya sebagian dari padanya. Setiap jiwa pasti akan mengalami
kematian! Jika mampu melakukan itu, bolehlah mereka membanguq
menara-menara ked-iktatoran dan kekafiran. Tetapijika tidak, maka
sebaiknya mereka merenungkan kuburan-kuburan yang akan
membekap rnereka, tanah yang akan menghimpit mereka dan pen-
cabutan nyawa yang tidak dapat ditolaknya

Adalah mudah bagi Allah untuk menjadikan Rasul-Nya terbebas
dari sahratul maut dengan segala pend-eritaannya, tetapi hikmah
Ilahiah menghendaki bahwa ketentuan Allah ini berlaku bagi semua
orang betapapun kedudukannJa di sisi Allah, agar manusia hidup
dalam suasana tauhid dan hakekatnya. Juga agar mereka menge-
tahui dengan baik bahwa segala yang ada di langit dan di bumiini
pasti akandatang kepada Yarrg Maha Rahman sebagai hamba. Tidak
ada seorang pun yang boleh menolak 'ubudiah, setelah Rasulullah
saw sendiri juga tunduk kepada hukum dan ketenttran.Nya. Tidak
boleh ada orang yang merasa tidak perlu memperbanyak mengingat
kematian dan sahratul maut, setelah kekasih Allah pun tidak dapat
lolos darinya.

Maka inilah yang{ikemukakan oleh firman Allah:
"Sesungguhnyo 

"nghi> 
pasti menemui kematian dan sesangguhnya

mereha juga pasti mmemui hem,atian." (az-Zumar: 30)

6<af'9i(6€4u)j"rlAi-ar6ir;Itai;;tz
6*gugyf4aV;gf i:fi*4fsf*3i'L#,#
gra-r./-tt\,gi)0

"I{ami tidnh menjadihan hidup'a,badi bagi seorang manusiapun
sebelum hamu (Muhammad), mahn jiha hamu mati; apahah mqeka
ahnn kehal? Tiap-tiap orang berjiwa akan merasahan mati. Ifumi
ahnn menguji knmu derryan hebunthnn dan hebaikan sebagai cobaan.
Dan harrya kepofu l{amilnh hnmu dikembalikan. (al-Annip: 3,1-.35)
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Dengan demikian, pada bagian akhir dari sirah Nabi saw ini
kita berada di hadapan dub hakekJt yang menjadi penopang keimanan
kepada Allah bahkan penopang hakekat kauniah secara keseluruhan:

rfilrakekat tauhidullah dan hakekat'ubudiah syatnilah yang telah
difitrahkan Allah bagi semua manusia di atas alam ini. Tiada
perubahan bagi ketetuan Allah.***

- Sekaralg-kita-membahas beberapa pelajaran dan hukum yang
terdapat di dalam bagian ini.

L. Tidak ada Pengutamaan dalam Hukum Islam kecuali dengan Amal
Shalih

Zaid bin Haritsah adalah seorang budak, bapak Usamah yang
adalah mantan budak. Usamah seperti yang kami katakan adalah
pemuda berusia antara I 8 atau 20 tahun. Sekalipun demiki?n, kepe-
mudaan dan statusnya sebagai mantan budak itu tidak menghalangi
Rasulullah saw untuk menjadikannya sebag u,4mirbag,para sahabat
di sebuah peperangan penting dan besar. Jika hal ini?dadikan oleh
orang-orang munafiq sebagai peluang untuk mengekspresikan
kekagetan atau penolakan mereka, maka tidaklah heran. Sebab
Syaritat Islam meinang datang untuk menghancurkan standar-standar
Jahiliah yang mereka pakai untuk membedakan manusia itu.

Barangkali Nabi saw memilih Usamah, bukan yang lainnya,
untuk memimpin pasukan dalam p.gpqranga_l ini karena suatu "keisti
mewaan" yang secara khusus dimilikinya. IGpada kaum Muslimin
dalam hal ini tidak ada pilihan kecuali harus ta'at dan patuh, sekali-
pun dipimpin oleh seorang budak dari Habasyah. OIeh sebab itu,
pekerjaan yang pertama kali dilakukan oleh Abu Bakar dalamKhi-
Iafah-nya adalah melanjuthan pasukan Usamah ini. Bahkan keber-
angkatan pasukan ini diantar fangsung oleh Abu Bakar seraya ber-
jalan kaki sementara itu Usamah menunggang kendaraannya,
sehingga membuat Usamah berkata: "Wahii tAaUTan, biarlah aida
yangnaih dan ahuyangtutun." Tetapi Abu Bakar ra menjawab:

r rt'i ++.ti(t= A'$ 3;it 6 au;{#t;caF$y
"Demi Allah, engkarlidak perlu turun dan aku tidak harus
naik. Apakah aku tidak boleh melumuri kedua kakiku sesaat
di;ahnhlah?"
Akhirnya, pasukan Usamah ra kembali dari peperangan ini

{engaq membawa kemenangan yang gemilang dan ternyata pem-
berangkatan pasukan Usamah tersebut membawa kem-aslahatan
yang besar bagi kaum Muslirnin.33E)

38l7ffihnh-7hatui3t22,.
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2. Disyari'atkannya Jampi-Jampi
Yang dimaksud jampi-jamp i (raryah) ialah membacakan berbagai

macam ti'aurztuaz $ermintaan perEndungan kepada Allah, sebagai-
mana do'a). Dalilblgi praktek j-ampi-jampi ini ialahhadits Bukhari
dan Muslim yang kami riwayatkan di atas, yarlr apabila Nabi saw
mengalami s-akirmaka beliau meniup dirinya dengan mu'aantidzat
(bacaan-ba caan ta'awutudz) lalu mengusapkannya dengan tangan-
nya....

Nabi saw juga biasa menjampi para sahabatnya, kadang-kadang
dengan adzhar dan do'a-do'a. Muslim meriwa_yatkan d-ary_ 4tty"tt
ra, ira berkata: Apabila ada seseorang yang sakit, Rasulullah saw
biasa.nya mengusapnya dengan tangan kanan beliau seraya meng-
ucapkan:

9l ;tt*{ . 4€ti aA5at1;*,o€l' 4f63trJ t *Zt
.rt=s!r;g<y*6r6sw

'Wahai Rabb marusia, hi langhnn lah pmyakit ini dan s embuhhan -
lah! Sesungguhnya Engknu-adalah yaig menyembuhkan. Tidah
adn kesemhilun kc cuali kesembuhan-M4 suatu hesembuhan yang

Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan dariAisyah ra, bahwa
Nabi saw apabila sakit maka beliau membaca b gberaparyat'awutidzat
lalu meniupkannya sendiri. Ketika beliau sakit keras maka aku yang
membacakannyi dan mengusapkannya dengan tangan beliau
karena menghaiap keberkahannya. Diantara dalil yalg paling je_lap

menunjukkan disyari'atkannya jampi-jampi dengan al-Qur'an ialah
firman Allah:,**5;s:py36q*gi€or,g:d{fi

" Dan Karni turunhan dari al- fur' an su.ah,t

danrahrnatbapi
lah

- Qur' an sua tu y ang me nj adi p enaw ar
y ang b eriman dan al - Qur' an itu tida k -

omng - orang yang zhalim selain kuugian. "
(al-Isra': 82) .\
Perbedaan antara do'a-do'a dan jampi-jampi adalah bahwa

dalam jampi-jampi itu ditambahkan unsur mengusap dengan ta-ngan
dan milniup dengan mulut. Tiupan tanpa menyemburkan ludah.

Imam Malik, Syaf i, Ahmad, Ishaq dan Abu Tsaur memboleh-
kan mengambil upah (bayaran) dari jampi-jampi. Abu Harlifah me-
rinci, kalau mengajarkanal-Qur'an tidak boleh mengambil bayar-an
dan kalau untuk jampi-jampi dibolehkan mengambil bayaranJrn
Dalil hal tersebut-ialah riwayat yang disebutkan oleh Bukhari dan

339) Lihat: Syamh Nauaui atas Mttslim, l4lll&.
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Muslim bahwa beberapa orans dari sahabat Rasulullah saw dalam
suatu perjala;ran p"*ih meleiati sebuah perkampungan Arab lalu
merekl tit"*itrta izin untuk singgah tetat'i ditohL olJh penduduk
kampullg tersebut. Penduduk kampung itu bertanya: "Apakah di
antaiakhlian ada orang yang bisa menjampi, karena kepala kam-
pung ini'sedang terkena musibah (disengat)?" Salah seorang dari
sahabat itu menjawab: "Ada." IGmudian sahabat itu mendatanginya
lalu menjampinya dengan srratal-Fatihah. Setelah dijampi ternyata
kepala k-ampung tersebut sembuh, maka sahabat tersebut diberi
sejumlah t<arnbiig tetapi ia tidak mau menerimanya. Shahabat itu
berkata: Sampai kuceritakan hal tersebut kepada Nabi saw. Setelah
datang kepacla Nabi saw dan menceritakan hal tersebut seraya
berkata:' Derti AIhh, aht tidah metj ampinya hcanli dcttgan al- Fatihah. "
Nabi saw tersenSrum seraya berkata: "Dani manakah kamu taltu bahwa
al-Fatihah itu adalah jampi-jampi?" IGmudian Nabi saw melanjut-
kan:'Ambi llah hambing- hambtng itu dan bqilah ahu bagian. "

Imam Nawawi dan al-Hafizh Ibnu Hajaq juga yang lainnya,
mengutip adanya ijrna' tentang dibolehkannya jampi-jampian
apabila memenuhi tiga persyaratan:

Harus dengan kalam Allah atau nama-nama dan sifat-sifat-Nya.
Harus dengan bahasa Arab atau bacaan lainnya yang diketahui (di-
mengerti) maknanya. Harus meyakini bahwa jampi-jampi itu sendiri
tidak-punya pengaruh, tetapi semata-mata hanya mendapatkan izin
dan kekuasaan Allah.3{)

Ketiga persyaratan ini dikuatkan oleh beberapa lrldits shahih
seperti yang diriwayatkan oleh Muslim dari Aufbin Malik al-Asy'ari,
ia berkata:

s€lid6j4{ir|S;:Slt&t:*aVv;j2-#i\i4
-L;*dfr dv-'uSFi'{.drtaj'5;r}LF'JGt

Sihir dan lampi-jampi
. Diantara jampi-jampi yang pernah dibacakan untuk dirinya

sendiri oleh Rasulullah saw adalah bacaan beberapa mu'awutidzat
setelah usaha pensihiran yang dilakukan oleh Labid bin al-Asham
sebagaimana tiiriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.

Para ulama menyebutkan bahwa jumhur kaum Muslimin
mengakui adanya sihir sebagaimana keberadaan hal-hal yang secara

340) Syarah Nautawi atas Muslim, 141169 dan Fathul hrilbnuHaial 1U52.
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nvata memans ada. Dalilnva adalah hadits tersebut dan disebut-
kinnya sihir itir sendiri di dalam Kitab Allah. Disamping-wujudnya
yang merupakan sesuatu yang bisa dipelajari. Firman Allah:

"... I{emud'ian mereha rnempelajai dai ke&nnya apa yang dari
sihir itu mereha dapat menceraihan antara seorang @umi) dengan
seorang istrinya...." (al-Baqarah: 102)

Pemutusanjalinan antara seorang suami danseorang isrirya adalah
merupakan sesuatu yang nyata sebagaimana diketahuioleh upum.

. Barangkali ada orang yang merasakan kemusykilan pada masa-
lah ini karena dua sebab: ':

Pertama: Keberadaan sihir itu sendiri sebagai suatu hakekat
yang benar-benar ada, sebab sebagian orang mengira sihirjtu ada,!at1
bayangan semata-mata yang bertentangan dengan masalah tauhid
dah keyakian hanya Allah semata yang memiliki pengaruh.

Kedua: Jika dikatakan bahwa Rasulullah saw perndh disihir
maka apakah hal itu tidak merendahkan kedudukan manusia ter-
hadap kenabian?

bebenarnya tidak ada kemusykilan sama sekali dalam maSalah
ini. Tentang keiaguan yang pertama dapatlah dijawab, bahwa peng-
akuan tentang adanya sihir itu tidak berarti kita mengakui bahwa
sihir itu rnempunyai pengaruh. Pengakuaq adanya sihir ini sama
saja dengan perkataan kita bahwa racun itu berbahaya. Demikian
pula obai. Ini adalah perkataan yang bisa diterima. Tetapi pengaruh
yang terdapat di dalam hal-hal tersebut hanyalah milik Allah. Firman
Allah tentang sihir:

"Dan maeha itu ahli sihirtidahmemberi mudlnrat dengan sihinrya
Wda seoraqpun hcanli dengan izinAllah. " (al-Baqarah: 102)

Allah telah menafikan adanya pengaruh dalam sihir itu sendiri,
tetapi pada waktu yang sama menegaskan adanya pengaruh dan
akibat sihir itu dengan izin dari Allah.

Adapun keraguan kedua, dapat dijawab bahwa-sihir yang
mengenai Rasulullahsaw itu hanyalah menyentuhjasad dan anggota
badannya saja. Pendreritaan beliau akibat sihir itu sama seperti pen-
deritaan beliau akibat ptryakit yang biasa mengenai jasad manusia.
Seperti diketahui bahwqkelzca'shum-.an Rasulullah saw itu tidak
beikonsekuensi bahwabeliau hanrs terbebas dari penyakit dan gejala-
gejala jasadiah.

ni-Qaani Iyadh berkata: Adapun hadits yang menyebutkan
bahwa Nabi saw pernah tersihir sehingga terbayang oleh beliau
seakan-akan beliau melakukan sesuatu padahal beliau tidak mela-
kukannya, maka hal ini tidak mengurarigi kesucian tabligh atau
syari'atnya, karena adanya dalil dan ijma' tentang ke-ma'shum-an
beliau dari hal-hal yang dapat mengurangi kesucian tablighnya
(kenabiannya). Sihir yang mtngenai Rasulullah saw itu hanyalah
termasuk perkara-perkara dunia yang boleh dialaminya. Perkara-
perkara dunia yang memang beliau tidak diutus dengan sebab hal
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tersebut dan juga tidak diutamakan karena hal tersebut. Dalam
masalah ini (dunia) beliau boleh mengalaminya sebagaimana semua
maEUsia.

r,,frdaklah mustahil beliau terkena sihir lalu tidak lama kemudian
seg6r.a terbebas lagi, sebagaimana telah te4adi.ilt)

Saya berkata: Orang yang terkena sihir itu seperti orang yang
sakit dalam keadaan panijqe@i, sehilgga diantari akibatnyi yan!
thabi'iah ialah munculnya berbagai Lhayalan dan ilusi yarig tida[
memiliki hakekat disebabkan ole-h suhubadan yang 

".igaipun"ttersebut. Dalam masalah seperti ini para Nabi aiau fara Lasul dan
manusia-manusia biasa bernasib sama.

- Tetapiberita pensihiran Rasulullah saw tersebut justru mery-
pakan salah satu hal luar biasa yang dikaruniakan Allah kepada
Rasul-N-ya- Ia tidak mengurangi kemuliaannya sebagai Nabi saw
saqa sekali, bahka! ia menjadi bukti baru diantara bukti$ukti pe-
muliaan dan pemeliharaan Allah terhadap dirinya. Ketika meia-
sakan sihir ini, beliau lalu berdo'a sebanyak-banyaknya kepada Allah
sampai Allah memberitahukan perbuatiniahat yang dilaliukan oleh
Labid bin al-Asham secara rahasia itu. Kemudiin beliau pergi
mendatangi tempat di mana Labid meletakkan rambut dan sarana-
sarana sihirnya lalu memusnahkannya. Berikut ini adalah teks hadir
yang berkenalan dengan masalah ini:

Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Aisyah ra, iaberkata:
Seorang lelaki dari Banu Zuraiq bernama tabid bin al-Asham
pernah mensihir Rasulullah saw sehingga terbayang oleh beliau
seakan-akan melakukan sesuatu, padahal beliau ti-dak melaku-
kannya. Sampai pada suatu hari itau pada suatu malam ketika
beliau berada di rumahku. Tetapi beliau terus berdo'a dan berdo'a.
Kemudian beliau berkata: "Wahai Aisyah, apakah engkau merasa
bahwa Allah menyampaikan fatwa kepadaku mengeiai apa yang
qku tanyakan.Adi dui orang datang lepadaku lati salah satunya
duduk di kepalaku dan yang'iainnyiai fiatitu. Salah seorang diri
keduanya bertanya kepada temannya: "Sakit apa orang ini?" Ia
menjawab: "Tersihirs Ia bertanya lagr: "Siapa yang mens-ihirnya?"
Temannya menjawab: "L$id bin al-Asham." Ia benanya: "Sihir di
tempatkan di apa?" Temaqayb menjawab: "Di sisir dan rambut yang
terkena sisir serta pelepah kurma yang kering." Ia bertanya lagi-:
'Di mana dia?" Temannya menjawab: "Di sumur Dzanrran.olGmu-
dian Rasulullah s-aw mendatanginya bersama sejumlah para
sahabatny?. Sqtelah datang beliat! berkata: ]Wahai Aisyah, ai-rnya
gepeS g_etahpohon Hinnadan pucuk-pucuk pelepah kormanya sepeh
kepala-kepala syetan!." Aku bertanya: "Apakah perlu aku perintah-
kan supaya dikeluarkan?" Nabi saw menjawab: "Allah telah
menyembuhkan aku dan aku tidak ingin memhangkitkan keburukan

$DSfptsqySttfa', al-Qldhi'tJndl\ qnWl9,l,ttil,ingu@rNangioircljtuslittt14174.
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di tengah-tengah orang." Akhirnya Rasulullah saw memerintahkan
penimbunan. sumur tersebut.

Seperti anda lihat bahwa hadits (peristiw-a)- ini lebih terasa
menjadi bukti pemuliaan dan pemeliharaan Allah kepadanya, d"tl-
pada sebagai bukti penyakityang mengenai jasadnya atau aspek
yang berkaitan dengan kemanusiaannya.

Mungkin ada yang bertanya: Jika demikian halnya lalu bagai-
mana *rfitb.d.kair -itiir"t I6hiah dari sihir dan segala fenoire-
nanya kalau memang sihir itu punya wujud?

Jawabannya, bahwa mu jizatyang_ dibawa oleh Nabi itu disertai
dengan pernyitaan nubuu;wa& (kenabian) dan tantangan untuk
melikukinnya sebagai bukti kebenaran pernyataannya tersebut.
Sedangkan sihirtidak demikian halnya, Tuk?ng sihirtidak mung\in
menda-kwakan dirinya sebagai nabi.3a2) Selaiq itu, kekuatan sihir
juga sangat terbatas. Sekalipun pgnya wuju{ -sebagaimana telah
t<ami katikan, tetapi hakekai wujudnya itu tidak-dapat melampaui
batas-batas tertentu dan tidak dapatpula menembus sampai meng-
ubah hakekat sesuatu. Oleh sebabitu Allah mengungkapkan tentang
sihir yang dibuat oleh para tukang sihir Fir'aun:

"Silahhan kamu sekal'ian meletnparhan!." Maka tiba-tiba tali-tali
dan tonghat-tonghat mereka, terbayang kepa.fr fulusa seakan-ahan
ia merayap cepat, lantaran sihir mereka. " (Thaha: 66)

Allah mengungkapkan apayang dilihatoleh Mtrsa rtu-dgngaq hhayal
(bayangan), ya"kniiali'-tah dhnionlkat+ongkal itu pada hikekatriya
tidik Grubah menjadi ular karena sihir merela.,Yang terkena sihir
itu adalah pandangan orang-orang yang menyaksikan, bukan tali dan
tongkat. Inilah yang dijelaskan oleh ayat lain dalam firman-Nya:

"..rnereka menyihir (menyulap) tnata orang dan menjadihan or-
ang banyah itu iahut, iena-merEha mendatanghan sihiryang besar"
(al-Araaf: l16)
Apa yang kami katakan ini tidakbertentangan dengan apayang

kami debirtkin bahwa sihir adalah sesuatu yang benar-benar ada.
Juga tidak bertentanqan dengan firman Allah:

"...Tbrbayang hepqfu!{usa seahan-ahnn ta!-1q! dan tonghat-tong'
hat itunieriyap,lantdrln sihirmereka." (QS Thaha: 66)

Sebab, berubahnya tali-tali menjadi ularyang merayap itu adalah
hhayat. Sedangkan terpengaruhnya mata oleh khayal tersebut dan
lemahnya mata untuk-melihat hakekat yang sebenarnya maka itu
adalah liekuatan sihir dan hakekatnya. Hal ini semakin memperjelas
kepada kita bahwa sihir itu hanya me-nyentuh ja-sad dan anggota
tu'6uh manusia. Dengan sebab sihir ini kadang-kadang bisa muncul
suatu penglihatan yang tidak sesuai dengan hakekat yang sebenarnya.

342) Lihau Syaro h Nstuowi atas Muslin, l4ll75'

Sirah Nabawiyah: Analisis llmiah Minhajiah 459



3. Beberapa Keutamaan Abu Bakar ra
Dari kisah sakitnya Rasulullah saw tersebut di atas terdapat

empatbukti bahwa Abu Bakar ra memiliki keutamaan dan keistime-
waan di sisi Rasulullah saw.

Pertama: Ketika Rasulullah saw memulai khutbahnya dengan
sabdanya: " seorang hamba diberipilihan olehAllah, diannra diberi keka-
yaan dunia atau apa yang ada di,sisi-Nya, Ialu hamba i1u memilih apa
yang ada di sisi-Nya. " Abu Bakar segera mengetahui apa yang
dimaksud oleh Nabi saw. Oleh sebab itu, ia kemudian menangis
seraya berteriak: "Enghau hami tebus dengan bapah.bapak dan ibu-ibu
hami." Dalam pada itu, tidak ada orang selain Abu Bakar yang
menangkap maksud Rasulullah saw tersebut, Di dalam sebagian
riwayat-hadits ini dari Abi Sa'id al-Khudri disebutkaqlahwa ketika
Abu ilakar menangis karena sabda yang diucapkan oleh Rasulullah
saw tersebut, aku berkata di dalam hatr: "Syaikh ini menangis hanya
harena Rasutullah saw mencqitahan kepada hita tmtang seorang harnba
yang disuruh memilih lalu ia memilih?" Abu Sa'id al-Khudri berkata:-"Tirnyata 

harnb,a yang disuruh memilih itu adalah Rasulullah saw. Abu
Bakar adalah orang yang paling nhu diantara kami tennng hal tqsebut."

IGdua: Sabda Nabi saw: " Sesunguhnya orarq yarg paling t qmumh
hati kepadahu dalam hartanya dan persahabatannya ialah Abu Bahar."
Ia addlah pernyataan abadi yan! tidak pernah diberikan kecuali
kepada Abu Bakar ra.

Ketiga: Apa yang telah kami sebutkan di dalam riwayat Mus-
lim dari A-isyali ra bafr'*a Nabi saw berpesan kepada Aisyah: "Pang'
gilhan ahu Abu Bakar bapah dan saudaramu, sehingga ahu mmulis suaht.

wasiat. Sebab ahu hhawatir ada orang yang berambisi mengatahnn:'Aku
lebih b:erhah", padahal Allah dan orang-orang Mu'm;in tidah rela kecuali
Abu Bakar

Hadits ini merupakannashyang secara tegas menyatakan Peng-
angkatan Abu Bakaf sebagai Khalifah sestdahNabi saw. Sekalipun
hiklmah Ilahiah mentaqdlrkan Risulullah saw tidak menga4bll
sumpah terhadap para Shahabatnya dalam soal ini dan juga tidak
menuliskannya kepada mereka. Itu semua agar pemerintahan dan
Khitafah sesudah Nabf sa)ru,.tldak mengikuti sistem pewarisan terus-
menerus, sebab sistem sepieiti ini akan merusak suatu kaidah yang
menegaskan bahwa seorahg Hakim (penguasa) atauKhalifalr harus
meme-nuhi berbagai persyaratan kelaikan (sebagai penguasa atau
hhalifuh) yang sudah sangat dikenal di dalam sistem Islam.

Keempat: Ditunjuknya Abu Bakar ra sebagai pengganti Nabi
saw untuk mengimami shalat. Anda sendiri lihatbagaimana kuatnya
keinginan Nabi saw untuk menunjuk Abu Bakar sebagai pengganti
nya sehingga Nabi saw menjawab dengan jawabanyang keras ketika
Aisyah ra mencoba mengajukan keberatannya dalam soal ini.

Kendatipun kita mengatakan bahwa keutamaan-keutamaan
Abu Bakar yang tersebut di dalam hadits-hadits shahih ini adalah
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merupakan faktor yang menguatkan pembai'atan kaum Muslimin
terhadap Abu Bakar sebagaiKhafuh sesudah Nabi saw, namun hal
ini tidak menafikan atau meremehkan keutamaan-keutamaan para
sahabat danl(halifuhyang lain, terutama Ali bin Abu Thalib ra. Anda
sendiri tahu bahwa dalam perang Khaibar Nabi saw pernah bersabda:

."3jfrfji?4&jI,7<xJ6te't:':?i#
"Panji ini akan aku berihan esok hari kepada seorang ying dicintai
AIIah dan Rasul-Nya."
Kemudian pada malam itu orang-orang bertanya-tanya siapa-

kah gerangan orang yqng berhak memegang panji itu. Tiernyata
pemegangnya adalah Ali bin Abu Thalib ra.'

Urusan l&alifah telah selesai dan kaum Muslimin pun telah
menuntaskan masalah pemerintahan sesudah wafat Nabi saw, tanpa
harus berpecah-belah diantara mereka karena pembahasan daSr diskusi
yang memang harus dilakukan. Masing-masing dari Abu Bakar dan
Ali ra telah saling mengakui keutamaannya. Oleh sebab itu adalah
merupakan tindakan yang bodoh dan tidak terpuji jika setelah 14
abad dari sejarah tersebut kita masih membuang-buang waktu dan
menyulut api perpecahan hanya demi memenangkan suatu pen-
dapat bahwa yang ini lebih berhak memegang Khilafah dari pada
yang itu. Padahal para sahabat yang kita bela-bela itu tidak peinah
bersitegang dan berpecah-belah karena memperrnasalahkan soal
ini. Mereka semua telah menemui Allah dengan hati yang penuh
oleh rasa cinta dan solidaritas sesama mereka.

4. Larangan Meniadikan Kuburan sebagai Masiid
Dari teks hadits yang berkenaan dengan masalah ini anda dapat

mengetahui betapa kerasnya larangan Nabi saw dari melakukan
tindakan ini. Para ulama berkata: Nabi saw melarang menjadikan
kuburannya dan kuburan yang lainnya sebagai masjid karena kha-
watir terjadi sikap berlebihJebihan dalam menghormatinya sehingga
mungkin hal tersebut akan mengakibatkan terjadinya kekafiian
sebagaimana biasa te-rjadi di kalangan umat-umat terdahulu.

Bentuk larangan itudi4ntaranya bisa berupa membangun masjid
di atas kuburan sehingga di bekeliling kuburan itu dijadikan tempat
shalat di kuburan ini. Di kalangan para ulama ada yang mengha-
ramkan dan ada pula yang memakruhkan. Ulama yang memaknrh-
\aq pun sangat memperketat apabila shalat itu dilakukan meng-
h_adap ke kuburan, yakni kuburan itu berada diantara orang yang
shalat dan kiblat. Tetapi sekalipun demikian, shalatnya tetap sah
karena keharaman itu tidak mesti mengakibatkan kebatalan. Sehingga
hukumnya sama dengan hukum shalat di tanah curian.

Imam Namawi berkata: Ketika para sahabat dan tabi'in ra
memerlukan pelebaran dan perluasan masjid Rasulullah sawkarena
jumlah kaum Muslimin semakin bertambah banyak, dimana
perluasan ini menjangkau rumah-rumah para istri-Nabi saw di
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antaranya termasuk kamar-Aisyah te_mpat dimana,Nabi saw dan
k;d; t"h.Uaittyu Abu Bakar'dan'Uriar ra dikuburkan, -maka
*"..Lr membaigun dinding y?ng'qinggi di sekeliling kuburan
l"ir.U"t *prya tld"k nampik-di Ealam masjid sehingga dikha-
*.iiit u" oi"tig-oruttg awam akan melakukan shalat menghadap
f. trbnr"n teisebut?an teriatuh melakukan hal yang tgrlaraqg.
X"*"di." t""reka membanguir aua dinding di dua sudut sebelah utara
au" -""vtmbungkannya igar tidak adiorang shalat menghadap
kuburan.3{3)

5. Perasaan Nabi saw ketika Menghadapi Sakaratul Maut
Kita bisa memahami perasain beliau dan konsentrasi pikiran-

nva pada waktu itu. IGtiki orang-orang sedang melakukan shalat
.fi"Ulrtt U".iama'ah pada hari Senin, tiba-tiba kaih penutup di kamar
;Aisvah teriinekap dan Rasulullah saw muncul dari baliknya seraya
*"rir""a""g fir".bku yang sedang berbaris dalam shalat, kemudian
bitiu' pun tErsenyurn mafiis, sehingga Abu Bakar mundur memPer-
silahkdn beliau untuk meniadi Imlm dan orang-orang pun nyaris
*.Inuut"tt an shalat merel<a karena gembira menyaksikan keha-
diran Rasulullah saw, tetapi beliau mengisyaratkan dengan Qngan-
;;; ;;ilreka terus menvelesaikan shalat-mereka; kemudian beliau
pln [embali memasuki kimar dan melabuhkan-kain penutup'

Densan demikian, pikiran beliau pada waktu itu terkonsent-
rasikan sEpenuhnya kepida umatnya ddn bagaimala nasib mereka
i"pi"i"grialnya. bari' pandangannnya .yang -ceTlq kepada -para
;"[;b;tffi ["iik" mtrelia sgdan-g Lhuil'u'-beradq {i hadapan Allah'
Anda daiat merasakan makna cinta yang mendala-m-yang -memg-
nuhi relting-relung hati Rasulullah saw. Cinta Rasulullah saw kepada
pui" ruhu6atnya.Eahkan dari sen)^rm beliau itu anda dapat mene-
'"t"t 

"" 
ungkapan rasa cinta, do'a d-an perhatiankepada mereka'

Rasulufiah saw Yans tengah melewati detik-detik terakhir dari
hiduonva inein menfiat iaralahabat untuk kali yang terakhil dan

-""["n"*a"n ketenanein dan kepuasan terhadap kebenaran dan
[ia;;"fi 

";ne 
disamp.ikantrya keiada mereka. Dan Allah pun ber-

ti"J" mtmierlihatkaruoqafu perirandangan dari .para sahabatny3
vans menveiukkan matanvadin menentramkan hatinya, sampai-
i;;.i ##ndangan ya)tg menyejukkan itu dapat mengalahkan
see;U p'enderitaai t"i^t"l mau{ yang tengah merayap di dalam
ilffili 6eliau. Melihat kegembiraah dan kgprlasan yang terekspre-
tifu" ai wajah beliau itu-sehingga-pa-ra sahabatnya mengira kalau
beliau sudah sehat dan bugar kembali.

Tetapi ternyata itu adalah pandangan-terakhir bplilu kqn,.a{a

mereka. 'fur"ni tidak lama kehudian beliau menghadap Allah.
Pandangan terakhir tentang para shabatnya bahkan umatnya, yang

343) Liha* Syaruh Na Muri atas Muslim, 5/13-14.
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terekam didalam benakbeliau itu diharapkan menjadi saksi antara
mereka dengan ^l,llah, di samping menjadi titik penyambung antara
saat-saat perpisahan dengan umatnya di Akhirat di telaga-Nya yang
dijanjikan.

Hikmah Allah telah menghendaki bahwa pandangan terakhir
itu ialah shalat! Kehendak Allah telah menentukan bahwa shalat
merupakan pesan terakhir beliau.

Wahai saudaraku sesama Muslim; Ingatlah pesan teraktriryang
ditinggalkan Rasulullah saw kepada anda dengan penuh rasa ridha.
Shalat. Shalat.r
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Sebagian Sifat Nabi saw
dan Keutamaan Ziarah ke Masjid
dan Kuburannya

RASULULTA|{ saw dikafani dengan tiga lapis kain tanpa baju
dan sorban. Setelah selesai dibungkus dengan kain kafan, beliau
diletakkan diatas dipannya yang berada tepat di pinggir kuburan
yang telah digali. IGmudiansec-ara bergiliran orang-orang masuk
henshalatkaiinnya, gelombang demi gelombang dan tanpa ada yang
mengimami mereka. Yang pertama kali menshalatkan ialah al-Abbas
tremidian ganu Hasyim, orang-orang Muhajirin, oraig-orang Anshar
dan terakhir semua orang. Rasulullah saw dikuburkan di tempat di
mana beliau wafat di kamar Aisyah ra.

Rasulullah wafat dengan meninggalkan 9 istri, yaitu: Saudah
, Aisyah, Hafshah, Ummu tlabibah, Zainab binti Jahsy, Juwairiah,
Shaftah dan Maimunah. Beliau tidak menikah dengan gadis selain
o*tilSilih?"mpunyai 

tiga anak lakiJaki: al-eosim (karenanya
beliau biasa dipanggil Abul Qosim) yang dilahirkan sebelum kena-
bian dan meninggalp4{a usia 2 tahun, Abdullah yang iqge sering
dipanggil ath-Th-ayyrt da-ieth-fhahir, dan Ibrahim yang dilahirkan
di-Maiiinah pada tahun &Hijri dan meninggal pada tahun ke -10.

Sedangkan anak pereinpuan beliau ada 4: Zainab, Fathimah,
Ruqayyah dan Ummu Kaltsum. Ruqayyah wafatpada hari terjadinya
perang Badr di bulan Ramadhan tahun ke 2 Hijri. Ummu l(altsum
meninggal pada bulan Sya'ban tahun ke-9 Hijri. Keduanya adalah
istri Utsman bin Affan ra.

Rasulullah saw adalah orang yang paling dermawan khususnya
di bulan Ramadhan. Orang yang paling baik akhlaq dan sosok
tubuhnya. Orang yang paling lembut telapak tangannya dan yang
paling harum baunya. Orang yang paling baik pergaulannya 4an
paling takut kepada Allah. fidak pernah marah atau medendam
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karena dirinya. Beliau marah hanya karena laranganJarangan Allah
dilanggar. Tak ada sesuatupun yang dapat mencegah kemarahannya
karena Allah ini hingga kebenaran menjadi pihak yang menang.
Akhlaqnya adalah al-Quran. Beliau adalah orangyang paling tawadhu'.
Memenuhi kebutuhan keluarganya dan merendahkan sayapnya
untuk orang-orang lemah. Orang yang paling pemalu. Tidakpernah
mencela makanan sama sekali. Jika menyukai suatu makanan maka
ia akan memakannya dan jika tidak menyukai maka ia akan mening-
galkannya. Tidak p6rnah rirakan sambil6ers andar (leyeh). J.uga tidJk
pernah makan di meja makan. Beliau menyukai manisan, madu
dan buah labu. Kadang-kadang sebulan atau dua bulan di salah
satu rumahnya tidak pernah ada asap dapuryang mengepul. Beliau
menerima hadiah tidak menerima shadaqoh. Beliau juga biasa
mengesol sepatu, menjahit pakaian, membesuk orang sakit dan
memenuhi undangan baik orang kaya atau orang miskin. Tempat
tidurnya terbuat dari kulit yang diisi dengan serabut pelepah korma.
Tidak banyak memiliki kesenangan dunia. Allah telah memberikan-
nnya kunci-kunci kekayaan dunia tetapi beliau tidak mau mengam-
bilnya dan memilih akhirat. Banyak melakukan dzikirdan fikir. Tidak
pernah tertawa lebaf, tetapi hanya tersenyum. Pernah bergurau dan
tidak mengatakan kecuali yang benar. Senantiasa berlaku lemah
lembut terhadap para sahabatnya, memuliakan orang-orang yang
dimuliakan kaumnya dan mengangkatnya menjadi pemimpin
mereka. Disebutkan di dalam hadits dari Anas ra, ia beikata:

1;v=j$Jf.S €r,i fsfrrg;gtEEr .t - -ay
E ifud; -f:rzfF $+v :t,*-r * "$fr"r^Vtae

q,(K&lrriift &$s
"Afui tidah prrn h menymtuh hain ce hEan atau sntra selemhtt telapah
tangan Rasufullah saw. Ahr tehh b&hitmad hepada Rasulullah nut
selama sepuhth tqltun tetapi beliau tidah pernah sann sekali be*nta:
' Ah' hepadahu. Jage lidak pemah menegur tahadap apa yang afui
lahtkan dengan teguranvl{nnpa enghau mchhuhannya? " Juga tidah
pernah nzenegtr kcnap ahu tidah melahthan se smht? "
Ketahuilah bahwa ziarah masjid dan kuburan Nabi Muhammad

saw adalah merupakan suatu amalan yang dapat mendekatkan diri
kepada Allah. Jumhur kaum Muslimin di setiap zamansampai hari
ini telah sepakat tentang hal tersebut. Kesepakatan ini didasarkan
kepada sejumlah dalil, di antaranya:

Pertima: Disyari'atkannya ziarah kubur secara umum. Pada
keterangan yang lalu telah kami sebutkan bahwa Nabi saw biasa
pergi setiap malam ke Baqi', memberikan salam, mendo'akan dan
memintakan ampunan kepada para penghuninya. Hal ini tersebut
dalam hadits shahih. Rincian tentang hal ini juga terdapat didalam

1!$5gI::5?A3ft<tt.$':s8l-6fr5-,i*F;
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hadits-hadits shahih. Sebagaimana diketahui bahwa kuburan Rasu-
lullah saw adalah termasuk ke dalam keumuman sehingga hukum
tersebut juga berlaku bagi kuburunnya.

Kedua: Adanya ijma'dari para sahabat, Tabi'in dan orang-or-
angyang datangsesudah mereka bahwa setiapkali mereka melewati
"Raudhah" mereka senantiasa menziarahi kuburan Nabi saw. Hal
ini diriwayatkan oleh para Imam terkenal dan jumhur ulama terma-
suk Ibnu Thimiah.

Ketiga: Adanya riwayat yang menyebutkan bahwa kebanyakan
para sahabat melakukan ziarah kubur Nabi saw; di antaranya Bilal
ra sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu fuakir dengan sanad Jayyid
(bagus), Ibnu Umar sebagaimana diriwayatkan oleh Malik di dalam
al-Mmnthtln', dan Abu Ayyrb sebagaimana diriwayatkan oleh Ahmad.
Tidak ada riwayat dari mereka yang menyebutkan bahwa mereka
mengingkari amalan ini.

Keempat: Sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Ahmad
dengan sanad yang shahih bahwa ketika Nabi saw melepas keber-
angkatan Mu'adz bin Jabal ke Yaman, beliau berpesan:

'sry |6 :Ms )Sv &tr-ifa-Es{ 6 az lE {;vlu
-{5#ot'J5,rb4

'Ya Mu'adz, fumnghali saelah nhm ini mghan tidak ahnn futemt lagi
derganfu. Mngkali mghnu mengwiungi nasjid da*fubwanfu "
I(ata la'alh(barangkali) dalam bahasa Aab punya makna har.apan.

Jika hurufan masuk ke dalamhhabamya maka mengandung makna
tawaran dan harapan. IGlimat tersebut secara jelas berpesan kepada
Mu'adz agar sekembalinya ke Madinah melakukah kunjungan ke
Masjid dan kuburannya guna mengucapkan salam kepadanya.

Iftcuali itu hendaklah diketahui bahwa ziarah kuburan Nabi
saw punya beberapa aturan yang harus diikuti. Jika anda diberi
kesempatan untuk menziarahinya maka pertama-tama hendaklah
anda memasang niat untuk menziarahi masjidnya kemudian
kuburan Nabi sair. S€beluF masuk Madinah sebdiknya anda mandi
dan memakai pakaian yang bersih kemudian bawalah ingatan Anda
untuk mengenang kemulilan kota Madinah yang pernah ditempati
oleh Rasul mulia. Jika telah masuk masjid maka hendaklah Anda
menujuRaudhah yang mulia guna melaksanakan shalat tahiyyatul
masjid dua raka'at di antara kuburan dan mimbar . Jika Anda telah
mendekati kuburan Nabi saw maka janganlahAnda meratap-ratap
qtag bgrgglayutan di jendela-jendelanya at$.r mengusap-usapkan
badan ke dindingnya sebagaimana dilakukan 6leh kebanyakanoiang-
orang bodoh. Itu adalah bid'ah yang diharamkan. Tetapi hendaklah
Anda berdiri jauh dari kubur Nabi saw.sekitar empat depa seraya
menguca-pkan salam kepada Rasulullah saw dengan.suara pelan,
lalu ucapkan:. Ahu bersahsi bahwa tiada IIah keanliAllah dan ahu bersaksi
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bahtna Muhammad adalah harnba dan Rasul-Nya. Aku busahsi bahwa
enghau telah menyampaikan Risalah Rabb-mu, memberi nasehat kepada
umatmu, berdn'utah kepada jalan Allah dengan hikrnah dan mau'idzah,
dan menyembah Allah sampai kematian danng menjemputmu . Semoga
Allah melimpahkan rahmat-Nya hepadarnu, hepada heluargamu dan para
sahabatmu.

Setelah itu menghadaplah ke Kiblat dan bergeserlah ke kanan
sedikit dan berdo'alah kepada Allah. Sebaiknya Anda memulai do'a
dengan mengucapkan:

"Ya Allah Enghau telah berfirman dan firman-Mu Maha Benar:
"Sesungguhnlta mereha ketika mcnganiaya dirinya, datang hepada'
Mu lalu-memohon ampun kepada Allah dan Rasul pun memohon
anxpun untuh rnereha tentulah mereka mendapati Allnh Maha
PenerimaTaubat Ingi Maha Penyayang." (QS 4: 64). Kiniafutelah
datang hepada-Mi seraya meminta ampunan dari segaln dosaku
dan nlengharapkan syafa'at -Mu dihadapan-Mu helak. Aripunilah
aku sebagaimana Enghau telah mengarrpuni generasi para sahabat
yang pernah hidup di zaman Nabi-Mu .

Setelah itu berdo'alah kepada Allah sesuka Anda untuk kemas-
lahatari agama, dunia, dan saudara-sauadara anda dan kaum Muslimin
secara keseluruhan.

Tetapi janganlah Anda lupa untuk mendo'akan penulis (dan
penerjemah) buku ini. Ucapkanlah di dalam do'amu: Ya,Allah,iika
Enghau menghimpun generasi pmdahulu dan genqasi afthir.padn Hai
yang tidah diragukan maha labuhhanlah hain ampunan-Mu hepada
hamba-Mu yangberfurnntran dosa, Muhammad Sa'idbin Maln Pamadhan
al-Buthy (dan Aunur Rafiq Shaleh Tarnhid). Masuhhanlah keduanya
ke da lam hamb a - hamba - Mu yang berhah mendapathan ampunan- Mu.
Karuniahanlah hepada keduanya untuk bisa meminum-minuman yang
sejuk dari telaga Nabi-Mu. Janganlah Enghauiadikan keduanya diantara
orang-orang yang Enghau usir dai rahmat-Mu

-sesungguhnya 
kami sangat memerlukan do'a yang tulus dari

saudara-sauilara llami dari kejauhan. Semoga Andayang telah mem-
baca buku ini berkena)r gqtuk menyisipkan do'abagi kebaikan kami
di tempat yang penuh bdrtah.itu .

ru*iu.rlyut"it.pudu fut^n atas perkenanNya untuk menye-
lesaikan buku ini. Semoga Allah mengaruniakan kepada kami untuk
dapat berpegang teguh kepada Sunnah kekasih-Nya yang terpilih
dan memenuhi hati kami dengan rasa cinta kepadanya, serta meng-
himpun kami di bawah panjinya. Semoga Allah juga melimpahkan
semua itu kepada saudara-saudara kami sesama Muslim. Semoga
Allah mengampuni segala kesalahan dan kekeliruan yang- mungkin
terdapat di dalam buku ini. Semoga tujuan yang ikhlas dari penu-
lisan buku ini dapat menjadi syafa'at untuk bisa diterimanyaPermo-
honan ampunan tersebut. Semoga Shalawat dan salam terctirah kepada
pimpinan kita, Muhammad saw keluarga dan semua sahabatnya.

Akhir do'a kami, segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam.r
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SeIe!.Ail Rasulullah saw wafat, kaum Muslimin mengadakan
pertemuan di Saqifah Bani Sa'idah. Mereka membicarakan
iiapakah sepatutnya yang menggantikan Rasulullah saw dalam
memimpin kaum Musllmin dan mengurusi persoalan umat' Setelah
diskusi,-pembahasan,dan pengajuan sejumlah usulan; tercapailah
kesepakatan bulat Khalifah Rasulullah perta-ma- setelah kematian
beliau adalah orang yang pernah menjadi I(halifah (pengganti) Nabi
saw dalam mengimami kaum Muslimin pada saat beliau sakit.
Itulah ash-Shiddiq sahabat beliau yang terbesar dan pendamping
beliau di dalam goa, Abu Bakar ra.

Ali ra tidak pernah menetang kesepakatan tersebut. Icterlam-batan
bai'at Ali kepadi Abu Bakafe)[areni unsan yang berkaitag de4gan
perbedaan pendapat yang terjadi antara Abu Bakar-dan Fathimah ra
-mengenai 

masalah warisan Fathimah dari Rasululllah saw.

HAL-HAL PENTING YANG DILAKUKAN ABU BAKAR SELAMA
MENIADI KHALIFAH... ,

Pertama: PemberanlHitan Pasukan Usamah
Setelah resmi meniadi Khalifah, Abu Bakar segera membe-

rangkatkan pasukan Usimah. Pasukan itu tertahan setelah sarnpai
di sebuah ternpat dekat Madinah bernama-Dzu Khasyab-, tempat

Khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq

ketika Usamah mendapat berita tentang sakitnya Rasulullah saw.
Abu Bakar tidak mempedulikan mendesak
agar pasukan Usamah dibekukan mengingat kernur-
tadan di sebagian barisan. Sebagaimana jgga beliau titadan clr sebaglan bansan. SebagarmanaJuga Delnu uoaK mempe'
dulikan pendapat-pendapat yang menghendaki penggantian Usamah
dengan orang lain.

3,{4) Lihar al-Bidayah wan Nihayah,Ibnu lktsir, 61301.
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Abu Bakar ash-Shiddiq ra berangkat mengantarkan pasukan
yang dipimpin Usamah, dengan berjalan kaki. Ketika Usamah
bermaksud turun dari kendaraannya agar dinaiki oleh Abu Bakar,
ia berkata kepada Usamah: " DemiAllah, enghau tidahperlu turun dan
ahu tidah usah naih."

Selanjutnya Abu Bakar menyampaikan wasiat kepada pasukan
untuk tidak berkhianat, tidak menipu, tidak melampaui batas, tidak
mencincang musuh, tidak membunuh anak-anak atau wanita atau
orang lanjut usia, tidak memotong kambing atau onta kecuali untuk
dimakan.

Diantara wasiat yang disampaikan Abu Bakar kepada mereka
ialah:

v6 f&'s u, u,ztV Zlg!; 6F+8.€,:,?,, s 2

-'"SVE;
"Jika kalian melewati suatu kaum vans secara khusus mela-
kukan ibadah di biara-biara maka SiarFanlah mereka dan apa
yang mereka sembah."

Kemudian secara khusus Abu Bakar berkata kepada Usamah:

*;U',ar-i-tt,k.++$^V:;4steb\e!i4
.",i)6i**Je

"Jika engkau berkenan kuusulkan agar engkau mengizinkan
Umar untuk tinggal bersamaku, sehingga aku dapat meminta
pandangannya dalam menghadapi persoalan kaum Muslimin."
Usamah Menj awab, " Ulu.sannya terpulang hEadamu. "
Kemudian Usamah bergerak bersama pasukannya. Setiap kali

melewati suatu kabilah yang para warganya banyak melakukan
kemurtadan, Usamah beihasil mengembalikannya lagi (kepada Is-
lam). Orang-orang murtad itu merasa gentar karena mereka yakin
seandainya kaum Muslimin tidak dalam posisi yang amat kuat, nis-
caya meieka tidak akan keluar sekarang ini dan dengan pasukan
seperti ini untuk merrglradapi orang-orang Romawi. Sesampainya
di hegeri (iajahan) Rornawi$mpat dimana ayahnya terbunuh, 9tury"h
beserta pasukannya menyertu mereka hingga Allah memberikan
kemenansan. Kemudian mereka kembali densan membawa keme-kemenangan. Kemudian mereka kembali dengan membawa keme-
-^ -^- scYtnangan.3a5)4II.

Kedua: Memberangkatkan pasukan untuk memerangi orang-
orang yang murtad dan tidak mau membayar zakat. Pasukan ini
dibaginya sepuluh panji, masing-masing pemegang panji diperin-
tahkan untuk menuju ke suatu daerah. Sementara itu Abu Bakar
sendiri telah siap berangkat memimpin satu pasukan ke Dzil Qishshah,
tetapi Ali ra berkeras untuk mencegah seraya berkata:

345) Ringkasan dari al-Bidayah wan Nilnyalt,6/304 dan sesudahnya.
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, rtti5 ist JFS igv 6t{J61 ;\'i ffi-a :g:',s
(+'$A3l,#llfr i'W.'rtL*4y;pt5-,:::'y^73

3g-+;'d\6#j!6|*
"Wahai Khalifah Rasulullah, kuingatkan kepadamu apa yang
pernah dikatakan oleh Rasulullah saw pada perang Uhud:
osarungkan pedangmu dan senangkanlah kami dengan dirimu .

Demi dll"h,'iik" kium Muslimin-mengalami musitah karena
kematianmu niscaya mereka tidak akan memiliki eksistensi
sepeninggalmu." 

-

Kemudian Abu Bakar kembali dan menyerahkan panji tersebut
kepada yang lain.3#)

Allah memberikan dukungan kepada kaum Muslimin dalam
pertempuran ini; sehingga beihasil menumpas kemurtadan, me-
hantapkan Islam di segenap penjuru Jazirah, dan memaksa semua
kabilah untuk membayar zakat.

Ketiga: Memberangkatkan pasukan lftalid bin Walid ke lraq,
bersama"Mutsni bin Haiitsah asi-syaibani yang kemudian berhasil
menaklukkan banyak negeri dan kembali dengan membawa keme-
nangan dan barang rampasan.

Keempat: Abu Bakar memberikan-gagasan dan memprakarsai
penyerangan negeri-negeri Romawi. Setelah para sahabat dikurn-
irul(an da"n dimiitai peidapat mereka tentang gagasan ini akhirnya
mereka menyetujuinya. La[u Abu Bakar menoleh ke arah Ali seraya
bertanya; " Bigairiana- pendnptmu unhai Abul Hasan? " Ni ra menjawab :

" Aku mel'ihat engkau senant'iasa mempeoleh kebqhahan, he-unggulan dan
pftolangan - lnsyaeUan." Mendengafjawaban ini Abu Bakar ra mel?sa
iangat gembir-a dan Allah pun melapangkan dadanya untuk melak-
sanakan gagasan tersebut.

KemudianAbu Bakar mengumpulkan orang-orang dan meny-am-
paikan khutbah kepada mereka. Dalam khutbahnya ia -memobilisir
masyarakat untuk begangkat jihad. Beliau juga men-ulis sejumlah
sural pada para gubernu&Iya, memerintahlran mereka agar hadir.
Maka'setelih beikumpul'Siumlah komandan, Abu Bakar meme-
rintahkan mereka agai belaiigkat ke Syam pasukan demi pasukan.

Abu Bakar ra menuniuk Abu Ubaidah ra mengepalai Atnir
pasukan. Setiap kali seorahgAmir berangkat, beliau melepasnya
dan memberikan wasiat agar bertaqwa kepada Allah, menjaga persa-
habatan dengan baik, sela-lu menjaga shalat berjama'ah pada waktu-
nya. Beliau-berpesan agar masing-masing orang memperbaiki
dirinya sehingga Allah menjadikan orang lain berbuat baik kepada-

3,16) Diriwayatkan oleh Ibnu Katsir di dalam al-Bidayah wan Nilnyah, dari hadits Abdullah
bin Umar dan Aisyah.
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nva. menqhormati para utusan musuh yang dat4ng ke-padq merekS,
;;;;;;;ilfui l"S"tudaan para utusin musuh tersebut di tengah-
i."g"'h *".8t . agartidak mengetahui keadaan dan kondisi pasukan
kaum Muslimin.

setelah kaum Muslimin berangkat menuju negeri-ncgeri Romawi
du" tibr di yi.*uk, mereka meigirim be-rita [epada Abu Bakar
b;h;p;"kan Romawi berjumlih.:qns-?! !":qI. IGmudian Abu
Bakar rirenulis surat kepada-Khalid bin Walid di Ipq, memerin-
iufrtu" ue"i Lerangkat inenuju Syam dengan membawa.separuh
;;;k;;l;ine betiugas di Iiaq irntuk membantu pasukan Ablr
i;b;ia;h, i"nit"n""jik Utrcni bin Haritsah sebagai gantin-ya-untuk
*"*i-pin separuh irasukan yang ada di Iraq. $nada Khalid bin
W"iia, dU" Baiar juja memerintihkan agar memimpin pasukan di
Syam setibanya di negeri tersebut.

Kemudian Khalid bin Walid berangkat dan bergabung dengan
kaum-Muslimin di Syam. Kepada Abu Ubaidah, Khalid bin Walid
menulis surat yang isinYa:

"Amma ba'du, sesungguhnya aku memohgn kgpada Allah agar
melimoahkan keamiian liepada diriku dan dirimu pada saat
i"""nliraipi ketakutan, dan riremberikan perlindungan di dunia
a;ri-;;;6 keburukan. Baru saja aku henerima surat dari
[tirtiiufi Rasulullah saw. Beliair memerintahkan aku agar
berEerak menuiu svam dan memimpin pasukannya. Demi Allah,
rlriiid"t peniah "meminta hal terSebirt dan aku tidak Peng-
i.teintutttiva. Tetaplah engkau pada posisimu sebagaimana
sediakala;-kami tidak akan menolak (perintah) mu, tidak akan
menentangmu dan tidak akan memutuskan perkara tanpa
kehadirantirimu...."
Setelah membaca surat Khalid bin Walid, Abu Ubaidah berkata:

"semoga Altah melimpahkan keberkall?-n -at?s keputusan l(halifah
n"i"tuTt"tt dan mendukung apa yang dilakukan oleh l(halid."

Sebelumnya Abu Bakar ra telah menulis surat kepada Abu
Ubaidah yang isinYa menYatakan:

"Amma ba'du!-sgs.ungguhnya aku telah- mengangkat Khalid
,tni,rt *"*e.atteilipr;;h di Svam. OLeh karena itu, janganlah

"ttit 
u,, menentingqya.'D-engar dan ta'atilah dia! Wahai sau-

a-#;fi , 

-sesu"ge"fiilva 
aku -mengutusnya kepadamu bukan

t "i""i aiu lebifi"bailidarimu, tetipi hanya kaiena aku berke-

t;kil;b;hwa dia memiliki keceidikan4*lu,* berperang di
iemnat vanq sangat kritis ini. Semoga Allah menghendaki
kebiikan ba-gi kami dan kamu. Wassalam...."

Kemudian teriadilah beberapa kali pertemPqr.an sengit antara
kaum Muslimin dair orang-orang 

-Romawi 
yang akhirn-ya dimenang-

1.u" J"fr kaum Musliminlorang--orang Rohawi yang berhasil dibu-
nutr tiaat terhitung banyaknya, sebagaimana jumlah mereka yang
ditawan.
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Di tengah berkecamuknya pertempuran ini Khalid bin Walid
mendapat surat yang rnemberitaliukan bahwa Abu Bakar telah wafat
dan digantikan 6leh Umar ra. Surat itu juga menyatakan pemecatan
I(halid-bin Walid sebagai komandan pdsrikan dan diganfi (kembali)
oleh Abu Ubaidah. Berita.ini oleh I(halid dirahasiakan agar tidak
terjadi keguncangan di kalangan barisan kaum Muslimin. IGtika
abu Ubaiilah menerima berita tersebut, ia juga merahasiakannya
karena pertimbangan yang sama.il?)

ABU BAKAR RA WAFAT
Abu Bakar wafat pada tahun ke l3 Hijri, malam selasa, tanggal

23 Jumadil Akhir, pada usia 63 tahun. Maia khilafahnya 2 tahun, 3
bulan dan 3 hari. Ia dikubur di rumah Aisyah ra di samping kubur
Rasulullah saw.

WASIATNYA TENTANG KHILAFAH UMAR

- -Menjelang wafatnya, Abu Bakar meminta pendapat sejumlah
sahabat generasi pertama yang tergolong ahli syula. Me-reka sLluruh-
-nya sepakat u1tuk mewasiatkan khilafah sesudahnya kepada Umar
bin Khaththab ra.

. - Dengan demilian Abu Bakar merupakan oran€ yang pertama
kali mewasiatkan khilafah sepeninggalnya kepada oring Ving sudah
ditunjuk, dan mengangkat lftilafah beidasalkan wasiai tersebut.

Bap+gkaliada baiknya kami kemukakan penjelasan tentang
rincian hal tersebut:

At!-Thabari, Ibnu Jauzi dan Ibnu Katsir menyebutkan bahwa
Abu Bakar ra khawatir kaum Muslimin berselisih pendapat sepe-
ninggal beliau, kemudian tidak memperoleh kataiepakit. IGre-
nanya ia mengajak mereka -ketika sakitnya semakinberat: agar
mencari seorang l(halifah bagi mereka sepeninggalnya.

I(aum Muslimin belum mendapatkarl kgsepakatan tentang siapa
yang- akq4 menggantikan Abu Bikar dalani masa yang sYngfat
tersebu!. IGmudiangnereka mengerylalikag masalah teisebut keflada
Aby pakar seraya ber'kqt4,"Terserah kepada pendapatmu saja."-Saat
itulah Abu Bakir mulai iil"eminta pendapat dari pdra tokoh"sahabat
masing-masing secara terpisah. Ketika Abu Bakar ra mengetahui
kesepakatan mereka tentahg kelayakan dan keutamaan Uirar ra,
ia _pun kellrar menemui orang bbnyak seraya memberitahukan
baliwa ia telah-mengerahkan sefenap irsaha unluk memilih siapakah
orang-yang-paling layak dan tepat m-enggantikannya. Kepada L:hala-
y*,}!g Bakar ra. mgminta agar mereki menunjukUmar ra. sebagai

ff lt*ru;lttff t"ra. Mereka. semua me nj iwab : " Kami deng-ar

-_",l47)Ringtasandarirhabarl3l343,al-BidayahwutNilrcyahlbnuIGBir,o343,danThrikhulKhulafa', as Suyuti, hal 67.
34E) Lihat Thrikh Thabari, 31428 dan Sirah Umar lbnul Khaththab, Ibnu Jauzi, hal 36.
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Atas Dasar Apa Umar Menjadi Khalifah?
Mungkiri ada yang menyangka bahwa cara pengangkatan

Khalifah iersebut sama dengan pemilihan calon tunggal dan jauh
dari syura yang seharusnya dilakukan olehlhlul Halli Wal Aqdi di
kalangan kaum Muslimin.

ika kita perhatikan secara seksama, sebenarnya hal tersebut
didasaikan kepada syura Ahlul Halli Wal Aqdi. Sebab, Abu Bakar
tidak meminta kepada mereka agar menunjuk'Umar kecuali telah
meminta pendapat para tokoh sahabat yang kemudian secard bulat
menyepakati dan merekomendasikan Umar. Sekalipun demikian,
penjangkatan Abu Bakar terhadap Umar tersebut belum bisa dilak-
ianakan dan dikukuhkan kecuali seteldh ia berkhutbah di hadapan
para sahabat dan meminta kepada mereka untuk mendengar dan
menta'ati Umar. Lalu mereka semua menjawab; Kami mendengar
dan kami ta'at. Juga setelah kaum Muslimin bersepekatar-I sepe-
ninggalnya atas kebenaran tindakan Abu Bakar dan keabsahan p_roses

penggantian (suksesi) tersebut. Demikianlah dalil dari ijma' (kese-

bakatan) atas terlaksananya imamah melalui istikhlaf (penunjukkan
brang tertentu) dan'ahd (wasiat) 4-"-r.tgutt memperhatikan syarat-
syaral yang syar'i dan mu'tabarah.3ae)

SURAT WASIAT KITABUL'AHDI) KEPADA UMAR
Setelah mengetahui kesepakatan semua orang atas

penunjukkan Umar sebagai pengganti, Abu Bakar memanggil Utsman
bin 'Affan dan membacakan surat berikut ini kepadanya:

"Bismillahirrahmanirrahim. Berikut ini adalah wasiat Abu
Bakal Khalifah Rasulullah, pada akhirkehidupannia di dunia
dan awal kehidupannya di akhirat, di mana orang kafir akan
beriman dan orahg fajir akan yakin; Sesungguhnla aku telah
mensanskat UmarbinKhaththab untuk memirnpin kalian. Jika
Ai; 6;;;T',;b; din-bi.lak" iait -iku itulah ylng kuketahui
tentang dia, dan pendapatku tentang dirinya. Tetapi jika dia
menyifr-rpang dan berubdh maka aku tldak m6ngetahui hal yang
gaib. febaik"anlah yapg aku inginkan bagi setia[ apa yang ielah
iiiupayakan.,Orangililslg yqng zalim akan mengetahui apa
naslb yang aKan dlterQulnya.

Abu Bakar menstempelnya. Lalu, surat wasiat ini dibawa keluar
oleh Utsman untuk dibaiakah kepada khalayak ramai. Kemudian
mer:eka pun membai'at Umar bin l(haththab.-Peristiwa ini berlang-
sung paila bulan Jumadil Akhir tahun ke-13 Hijri.

BEBERAPA'IBRAH
Peristiwa-peristiwa yang tedadi pada masa khilafahAbu Bakar

ra. tersebut menunjukkan sejumlah hal dan prinsip, diantaranya:

349) al-Bidayah wan Niluyalt, Ibnu Katsir, 7/18.
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Pqtnma: Khilafah Abu Bakar ra berlansung melalui syura. Semua
Ahlul Halli"Wal Aqdi dari kalangan sahabat termasuk di dalamnya
Ali ra. ikut serta dalam pengambilan keputusan ini. Hal ini menun-
jukkan bahwa tidak ada satu pun nash al-Qur'an atau Sunnah yang
menegaskan hak Khilafah kepada seseorang sepeninggal Rasulullah
saw. Seandainya ada nash yang menegas-kannya niscaya tidak,akan
ada syura untukmenentukannya dan para sahabattidak akanberani
melangkahi apa yang ditegaskan oleh nash tersebut.

Ke&n : Perbedaan pendapat yang terjadi di Saqifah B anl Sa'idah,
antar para tokoh sahabat, dalam rangka memusyawarahkan pemilihan
khalifah merupakan hal lumrah yang menj adi tuntutan pembahasan
suatu permasalahan. Bahkan hal ini menjadi bukti nyata atas
perlindungan Pembuat Syarifat (Allah) terhadap beraneka ragam
pendapat dan pandangan dari segala bentuk pelarangan dan pem-
batasan, selama menyangkut masalah yang tidak dinyatakan secara
tegas dan gamblang oleh nash. Jalan untuk mencapai kebenaran
tentang setiap masalah yang didiamkan oleh Pembuat Syari'at ialah
dengan mengemukakan berbagai pandangan dan membahasnya
semua dengan obyektif, bebas dan jujur.

Musibah yang dihadapi kaum Muslimin saat itu sangat besar
dan persoalannya pun sangat pelik. Seandainya para sahabat tidak
menemukan satu pilihan (calon tunggal) yang ditawarkan untuk
divoting kemudian disepakati, niscaya hal tersebut merupakan syura
palsu dan kesepakatan yang dipaksakan dari luar.

Sungguh aneh perilaku orang-orang yang menuntut syura di
dalam Islam dan menuduhnya diktatoohp, sehingga ketika menyak-
sikan praktek-praktek yanglebenarnya d-engan serta merta meieka
menuduhnya (karena bodoh atau pura-pura bodoh) sebagai
perpecahan dan pertentangan. Bagaimana kiranya konsepsi dan
bentuk syura dalam benak mereka? Bagaimanakah seharusnya syura
itu dipraktekkan?

I{etiga: Nasehat Ali ra kepada Abu Bakar ra agar tidak ikut
terjun memerangi kaum murtad. Ali khawatir kaum Muslimin jika
beliau terbunuh. Hal. ini menjadi bukti nyata atas kecintaan Ali ra
yang sangat mendalarh'iErhadap Abu Bakar. Disamping merupakan
bukti nyata pula bahwaAh'telah sepenuhnya menerima Khalifah
Abu Bakar dan kelayakarrnya untuk rnemimpin kaum Muslimin.
Sebagaimana hal ini juga menunjukkan tingkat kerjasama dan
keikhlasan antara keduanya.

Adapun pendapat yang dikatakan orang tentang keterlambatan
Ali dalam membai'at Abu Bakac dan betapapun perbedaan tentang
seberapa lama keterlambatan pembai'atan tersebut, tetapi yang jelas
bahwa hal tersebuttidakbertentangan dengan hakekat ini dan tidak
pula merusaknya.

Seperti diketahui bahwa keterlambatan bai'at Ali hanyalah
karena pertimbangan sambung rasa (musayarah) atau mujamalah
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(basa-basi) terhadap perasaan Fatimah ra yang begitu yakin, dgn-gag

dtihadnya, bahwa dlrinyaberhak mewarisi dari ayahnya, Rasulullah
iaw, sebagaimana setiap anak wanita mewarisi dari bapaknya.
Keterlambatan ini bukan karena kedengkian atau ketidaksetujuan
yang disembunyikan oleh Ali terhadap Abu Bakar. IVlungkinkah orang
yang menyimp-an kebencian kepadaseseorang akan dapat me-nam;
pilkin sikip yang penuh dengan rasa cinta, kerjasama dan ghirah ini?

I{eempat: Setiap Muslim yang merenu4gkan sikapyang diambil
oleh Abu Bakar ra terhadap kabilah-kabilah yang murtad, dan tekad
yang begitu kuat untuk memerangi kabilah-kabilah tersebu! sehingga-berhasil 

meyakinkan semua sahabat yang pada mulanya tida!
bersedia meiakukannya, niscaya akan meyakini adanya hikmah
Allahyang telah mengangkat orang yang sesuai dan untuk menghadapi
tugas yang sesuai pula. Siapapun di antara kitahampirtidak 4aPqt
membayangkan bahwa di kalangan sahabat ada orang yang lebih
patut dari Abu Bakar untuk menghentikan badai (kemurtadan) terse-
but dan mengembalikannya ke pangkuan Islam.

Umar yang terkenal tegar dan kuat di kalangan para sahabat
itu menjadi lemah tekadnya dan surut ketggarannya menghadapi
badai ini. Adakah orang yang telah menyaksikan hikmah Ilahiyah
yang mengagumkan ini masih ingin mengecam sejarah dan para
pelakunya?

I{elima: Mungkin ada yang mengira bahwa semata-mata wasiat
(ahil dan penunjukan ganti Qstikhlaf) dapat dinilai sebagai salah
satu cara pengukuhan imamah dan pemerintahan, dengan dalil
tindakan Abu Bakaryang telah mewasiatkan khilafahkepadd Umar.

Tetapi permasalahan yang sebenarnya tidaklah_dgmikian.
Pengukuhaiimamah tidak dapat diakui sah kecuali setelah menge-
mufakan kepada kaum Muslimin, kemudian pernyataan ridha dari
kaum Muslimin terhadap imamah yang telah diwasiatkan tersebut.
Jadi, ditetapkannya imamah hanyalah dengan keridhaan tersebut.
Yakni, sean'dainyi,lbu Bakar m6wasiatkai khilafah kepada Umar
tetapi kaum ivtuilimin tidak meridhainya maka wasiat tersebut tidak
ada nilainya.

Dari sini kita mengbtirthui, sebagaimana telah kami sebutkan
terdahulu, bahwa Khilafah Umlr berlangsung berdas arkan masyurah
dhimniyah (syura tidak langsung/implisit) yang termasuk ke dalam
kesepikatan sahabat dalam menyetujui orang yang dipilih Abu
Bakar untuk mereka.r
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Khalifah Umar bin Khathab

|A adalah Amirul Mu'minin Umarbin Khaththab. Dijuluki oleh
Rasulullah saw dengan al-Faruq, karena ia membedakan antara
vang haq dengan yang bathil. Dibai'at menjadi Khelifth pada hari
tem"atiair abi gikai ash-Shidiq. Selami masa khilafahnya ia
melakukan tugasnya dengan baili seperti hSlnya-s#qft,- jihad dan
kesabaran Abu Bikar ra. Dengan Umar bin Khaththab, Allah
memuliakan Islam.

Hal pertama yang dilakukannya setelah menjabat sebagai
I(halifah ialah mericopot l(halid bin Walid dari jabatan sebagai
komandan pasukan dah menggantinya dengan Abu Ubaidah.

Ia ikut menyaksikan penaklukan Baitul Maqdis dan tinggal di
sana selama sepuluh hari. IGmudian kembali ke Madinah dengan
membawa serti Ktralid bin Walid. Tiatkala lftalid bin Walid mena-
nyakan perlakuan Umar terhadap dirinya, Umar ra menjawab:

.t$ptly66ow'dit6f,ig;vrr,g
"Demi Allahl Wahai Khalid, sesq4gguhnya engkau sangat ku-
muliakan dan sbnqqt kucintai."35l

I(emudian Umar rrlenttlis surat ke berbagai negeri dan wilayah
menyatakan kepada meieka:

t^gsz t *;, rlwis i,f;e :,e iss€ -it*w & I
. Ev'r# g-95, gEt;*'f$ tv -uf t t $.25fr

'sesunssuhnya aku tidak memecat Khalid karena kebencian
dan tidi[ puli karena pengkhianatan. Tetapi aku memecatnya
karena mengasihani jiwa-jiwa malusia dari- kecepatan sera-
ngan-serangannya dan kedihsyatan benturan-bertuiannya." 3st)

350) al-Bidayah wan Nihqlah, 7l8l dan Ath Thabarl 4435.
351) Ibid.
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Khalid bin Walid merupakan seorang putra dari bibinya Umar
ra. Beliau meninggal pada masa Khalifah Umar di Hamat.

Damaskus berhasil ditaklukkan dengan dua cara, damai dan
kekerasan. Sedangkan Hamsh dan Ba'albak ditaklukkan secara
damai. Bashrah din Aballah ditaklukkan dengan cara kekerasan.
Semua penaklukkan ini terjadi pada tahun 14 Hijri.

Di iahun ini pula Umar menghimpun orang-orang untuk shalat
tarawih berjama'ah 20 rakaat.

pada tahtin 15 HiiriYordania secara keseluruhanberhasil ditak-
lukkan melalui keke.aian, kecuali Thabriah yang ditundukkan dengan
damai. Pada tahun ini, terjadi pula perang Yarmuk dan Qadisiah.
Berkata Ibnu Jurair didalain Tahkh-iya: Pada tahun ini Sa'ad mem-
bangun Kufah, Umar menentukan sejumlah kewajiban, membentuk
Diwin- diwan danmemberi pemberian berdasarkah senioritas dalam

-r-u*ti I Lm.3s2)
Pada tahun 16 Hijri al-Ahwaz dan Mada'in ditaklukkan.
Di kota ini Sa'ad menyelenggarakan shalatJum'at, bertempat

di Istana Kisra. Ini merupakan shalat Jum'at berjama'ah yang perta-
ma kali diadakan di lraq.

Umar meminta pendapat para sahabat termasuk Ali ra untuk
keluar memerangi P6rsia din Romawi, lalu Ali ra mengemukakan
pendapatny a: "sisungguhrrya masahh ini (peluang) rnen-ang dan kalnh-
nya tidak binyah dan jiga tidak sedikit. Ia adahh agatnaAllahy.ang dyne'
ianghan-Nyi dan tentara-Nya yang dtperstapkan-Nya dan disebarhan-
l,lyihingga-hetempatyangtelah dicapainya..' Posi;rpery-uiytah (pmgu.asa)

bigaihin posisi bdnaig dalam mataiantai biii tasbeh, iihn bmang itu puuq
mana Ulil-Uiji tasbeh itu ahnn branta&gn dan hilang...Jadilah poros dan
putarlai rocla dmgan bangsa Ara6... r3s3)

Di tahun yang sama (16 H) terjadi pula perqng Jql?ql?'. Yazdasir
outra Kisra bdrhaiil dikalahkan. Gkritberhasil ditaklukkan. umar
berangkat berperang kemudian menaklukkan Baitul Maqdis dan
menyimpaikair khutbahnya yang sangat terkenal di al-Jabiah. Pada
tahun ini iuga Qanasrin-ditat<i-utctan dengan kekerasan. Haleb,
e"in.ri"fi d""r, Mattbii ditundukkan bukin secara damai. Pada
bulan Rabi'ul Awal tahirn'inl'Qmar menulis kalender Hijri dengan
meminta pertimbangan Aliva.

Thhun 17 Hijri, Khalifah U4ar memperluas Masjid. Nabawi.
Kemarau panjang terjadi sehingga beliau mbn-gqjak penduduk untuk
shalat minta hujan. Dengan perantaraan do'a Abbas, hujanpun
turun. Ibnu Sa'a-d meriwiyatkin bahwa Umarkeluar untuk shalat
meminta hujan, ia mengenakan selendang Rasulullah saw. Pada
tahun ini pula al-Ahwaz ditaklukkan secara damai.

352) Thrikh Thabari, 2598, 613.
353\ al-Bidayahwan Nilnyalu7lD7 dan Nahjul Balaghah, hal 203.
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WABAH THA'UN
Pasukan kaum Muslimin yang tengah berada di Syam men-

dapat mushibah wabah tha'un,-tahun 12 Hijri. Setglah mendengar
beiita ini, Umar yang tengah menuju Madinah berkeinginan untuk
kembali lagi ke Syam. Lalu beliau meminta pendapat para sahabat-
nya. Menaiggapimasalah ini pada mulanya para sahabatberselisih
pLndapat, tEiarii kemudian e^bdur Rahmin bin Auf datang seraya
memb'eritakanbahwa Nabi saw pernah bersabda:

354) Thrikhul Khulafa', hal 123 dan seterusnya.
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i4Eil55ts1;45;g;J;v'#r{;\4 
"y{J\\itlo:"tsy

mahajanganhhhalinn
wabah di suatu nesen

.'ai55tty44wt
"Apabila kalian mendengar terjadinya suatuwabah di st

maha ianganlah halinn datang he negeitercebut, dan apa

'Fi^-t":i'-$t't3ES6*ist92?

'"-Z

mendengar terj adinya suatu wabah di suatu neger!.
Qalinn datang-hc negei tercebut, dan apabila terjadi;
negeri sgdangkan lalian tgnggh berada Q negg.ri

tersebut maha janganlah kn6an heluarmelarikan dii darinya.'
Karena itu Umar kembalilagi ke Madinah.
Pada tahun 19 Hijri Qisariah ditaklukkan dengan kekerasan.
Tahun berikutrya, 20 Hiiri, Mesir ditundukkan dengan kekenasan.

Dikatakan bahwa Mesir sdcara keseluruhan ditaklukkan secara
damai kecuali Iskandariah. Di tahun ini pula Maroko ditaklukkan
dengan kekerasan. Kaisar Agung Romawi binasa pada tahun ya-ng

r"*i. Khalifah Umar mengu-sirYahudi dari l(haibir dan Najran.3so
Thhun 21 Hijri Iskandariah dan Nahawand ditaklukkan melalui

kekerasan, sehingga orang-orang 'Ajam tidak memiliki kekuatan
terorganisir lagi. Dhun 22 Hijri Adzerbaijan ditaklukkan dengan
kekuitan, tet+i ada pula yang melrgatakan-bahwa negeri-ini
ditaklukkan dengan cara damai. Pada tahun ini pgla Dainuq, Hamdan,
Tripoli barat dan Rayyi ditaklukkaq mglal-uj kekuatan. Pada tahun
ke-23 Hijri sisa-sisa negeri Persia ditaklukkan: Kroman, Sgjiqtl4,
Ashbahair dan berbagaipelosoknva. Pada akhir tahun ini Khalifah
Umar menunaikan ibidah Haji. S;'id bin Musalryab berkata: Setelah
nafar (berangkat) dari Mina,-Umar-singgah di Abthakh kemudian
ariauk bersil=a dan--mengucapkan do'a seraya mengangkat kedua
tangannya: . ''-'-r

U-sqt&#6,fu &;;ef i5'q$''':"6i'23;eK&dt
s"Fg;

"Ya Allah. usiaku telah laniut, kekuatanku telah *uhiiirnuh,
rakyatkuielah tersebar luds, maka panggillah aku kepada-Mu
tanba ada kewajiban yang aku sia-siakan atau amalan yang
melewati batas.
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Pada penghujungbulan Dzulhijjah tahun ini Umarbin Khattab
syahid terbunuh.3ss)

Bukhari meriwayatkan dari Aslam bahwa I(halifah Umar
pernah berdo'a:

'Ya Allah, karuniailah aku mati syahid di jalan-Mu dan jadikan-
lah kematianku di negeri Rasul-Mu.'

TERBUNUHNYA KHALIFAH UMAR RA.
Orang yang membunuh Umar adalah seoran-g M-ajqgibernama

Abdul nnulhira-h yang biasa dipanggil Abu Lu'lu'ah. Disebutkan
bahwa ia -membtinuli Umar kirena ia pernah datang mengadu
kepada Khalifah Umar tentang berat dan banyaknya l(hamj (pajak)
yang harus dia keluarkan. Tetapi I(halifah Umarmenjawab, "Kltaraj
*u tidah terlalu banyah." Kemudian dia pergi sambil menggerutu:
"Keadilannya menjanghau semua orang keciali ahu!!." Lalu ia b"pe"ji
akan menibunudnyi. Maka dipersiapkanlah sebuah pisau belati
yang telah diasah dan diolesi d-engan-ra-cun -orang ini adalah ahli
6er6agai kerajinan- lalu disimpan iii salah satu sudut masjid. Tatkala
Khaliiah Umir berangkat ke hasjid seperti biasanya menunaikan
shalat shubuh, langsung saja ia menyerang' Dia menikamnya dengan
tiga tikaman dan Serhasil merobohkannya. Kemudian s^etiap oral]g
ying berusaha mengepung dirinya diserangnya pula. Sampai-ada
iahh seorang berhasil meniaringkin kain kepadanya. setelah melihat
bahwa dirinia terikat dan iidakbisa berkutik, dia membunuh dirinya
dengan pisau belati yang dibawanya.3s5)

Itulah berita yang disebutkan para perawi tentang pembunuhan
Umar ra. Barangkalfdi balik peristiwa pembu-nuhan ini terdapat
konspirasi yang iiirancang oleh banyak pihak; di ant3ranya-orang-
orang Yahudi, Majusi danZindiq. Sangat tidak mungkin perbuatan
krimlnal ini dilaliukan semata-hata 

-karena kekecewaan pribadi
karena banyaknya kharaj yangharus dikeluarkannya. Wallahu a' Iarn.

IGtika diberitahukan bahwa pembunuhnya adalah Abu Lu'Lu'ah,
Khalifah Umar berkata;"Sega la puji bagi Allnh yang tidak menjadihan
hematianhu di tangan orang"yg<g tnengahu Muslim." IGmudian Umar
berwasiat kepada putrany*)"Wahai Abdullah, periksalah hutang-
hutangku!." \

Setelah dihitung ternyata Umar punya hutang sejumlah 86.000
dirham. Lalu Khalifah Umar berkata, 'Jikn harta heluarga Umar sudah
mencuhupi mahn bayarlah dai harta mereka, iiha tidah mencuhupi.maka
pintalah hepada Bani Addi. liho harta mqeka juga belum mmcukupi maha

mintalah nepean Quraisy. " Selanjutnya Umar berkata kepada anaknya,
"Pergilah menemui Ummul Mu'minin, Aisyah! Katalary bahusa Umar
meminta izin untuk dihubur berdampingan dengan kedua sahabatnya

355\ at-Bidayalz wan Nilnyalt, 7 I 137 dan Taihhul Klnilafa" hal 124.
l5Oi Littut lebih rinci di dalam Tarikh Tlnbai,4ll90 daial-Bidayahwan Nihayah,7lt37.
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(maksudnya Nabi saw danAbu Ba;hn)." Mendengar permintaan ini,
Aisyah ra. rnenjawab, "Sebetulnya tenpt;n *a;ngiikan untuh diriku
sendiri, tetapi biarlah sehnrang fuberihafl hrydonya." Setelah hal ini
disampaikan kepadanya, Umar langsung memir;i Rllah.

UMAR MENUNJUK SALAH SEORANG DARI AHLI SYURA
Sebagian sahabat berkata kepada Umaq,'Tu,njuhlah trang

mghau pndangbuhah
umat - runJilRurn trang yar,g
' Kemudian Umar menjadi-

kan urusan ini sebagai hal yang disyurakari antara
LAffan, Ali bin Abu Thalib, Thalhah

Rahman bin Auf ra. Umar berkeberatan menunjuk ia:lah seorang di
antara mereka secara tegas. Selanjutnya Umarberkata, "SalntiTah

WaqqashdanAbdur
iuksalah seorang di

antara mereka secara tegas. Selanjutnya Umar
menanggung urasan mqeha semasa hi&4 ataupun sesudah mati. JihaAl-
Iah menghe.ndahi,kebaihan buat halian maka Allah ahan mqnghimpun
yrysary Falian ryda orang yang ta'baik di antara nueha sebagiitia*i ef
hh telah nenghittpun hnlian pada omng yang terbaih di aitma hntian
sesadah Nabi kalian

penggn. demikian Umar merupakan- orang pertama yang
membentuk "team" dari para sahabaf dan dinamikin dengaienl
-Syuro-, kem^udian me nye rahkan 

_ 
urusa n hhi tafa h sepeninlgalnya

kepadanya. Seara demikian, mereka ini merupaltan "tr'mUagifolifik"
tertinggi dalam pemerintahan.

Bagaimana Berlangsungnya Pemilihan Utsman?

pertemuan di salah satu
Ahli Syru )'ang telah ditunjuk oleh Umar tersebut mengadakan
:muan di salah satu rumah suna membahas masalah-ini- Se-guna membahas masalah ini. Se-

mentara itu Thalhah berdiri di pirrtu nrmatr guna menjaga dan mela-
rang orang-orang untuk memasuki pertemuan terseaut. Dalamrang orang-orang untuk memasuki pertemuan
syg{a diperoleh kesepakatan bahwa tiga orangbahwa tiga orang di antara mereka

khilafah kepada tiga orang lainnya.
la AIi. Sa'ad menverahkannva kenadaZubair menyerahkannya kepada Ali, Sa'admenyerahkannva kepad

Abdurrahman bin Au_[ seiiangkan Thalhah riremberikan h"Ltw
kepada Utsman bin Affan.
Abdurrahman bin Au-f, sedangkan Thalhah memberikan haknya
kepada Utsman bin Affan.

epaoa
aknva

telah menyerahkan rirasalah khilafah

Abdur Rahmarlbi4 {uf berkata kepada Utsman dan Ni, 'Siapa-
hah di antara halian ber&&ryang melryshnn din dari pa*nru ini niha
hq"4ay" ahan hami sqahhai?'Keduanya diam tid-ak memberikan
jawaban. 

-Lalu Abdur Rahman berkata,-'sesungguhnya ahu mening-
S!.|@n halhu tuhadap po*nra ini dan mmrpahnihewajibanhu kryda
AIIah dan Islam unuh buusaha guna menganghat otang yattg pting b;yha*
di antara kalian berdua." Keduanya menjawab ,'ya.t' A6dur Rahman
bin Auf kemudian berbicara kepada masing-masing dari keduanya
sambil menyebutkan keutamaan yang adalada ke?uanya. Lalu"ia
mengambil janji dan sumpah ,'Bagi siapayang dianghnt hants bqhhu
adil dnn *ry-yqrg_ dipimptn hatas-nenaengar dan ta'at." Keduanya
menjawab,'Ya. " IGmudian mereka berpiiah.

Setelah itu Abdur Rahman bin Auf meminta pendapat dari
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khalayak ramai tentang kedua orang (calon Khalifah) ini.
Sebagaimana ia juga meminta pandangan dari para tokoh dan
pimpinan mereka, baik secara bersamaan maupun terpisah, dua-
dua, sendiri-sendiri atau berkelompok, secara sembunyi ataupun
terang-terangan. Bahkan kepada para wanita yang bercadar, anak-
anak di berbagai perkantoran, orang-orang Arab Badui dan para
pendatang yang datang ke Madinah. Proses (hearing) ini dilaku-
kannya selama tiga hari tiga malam sampai akhirnya didapatkebu-
latan suara yang menghendaki agar Utsman bin Affan didahulukan,
kecuali dua orang yaitu Ammar bin Yassir dan Miqdad yang meng-
hendaki agar Ali didahulukan tetapi kemudian kedua orangini bei-
gabung kepada pendapat mayoritas.

Pada hari keempat Abdur Rahman bin Auf mengadakan perie-
muan dengan Ali dan Utsman di rumah anak sairdara perem-
puannya, Musgwwir bin Makhramah. Dalam pertemuan ini Abdur
Rahman bin Auf menjelaska n, " sete lah kutanyahan pada ora:ng- orang
tentang anda berdua, maha hudapati tidak seorangpun di antara mereka
yang menolak anda budua. " Kemudian Abdur Rahman bin Auf keluar
bersama keduanya menuju rnasjid dan mengundang orang:orang
Anshar dan Muhajirin, sampai mereka berdesakan di Masjid-. Abdui
Rahman bi4 Auf qaik ke Mimbar Rasulullah sawlalu menyampaikan
pidato dan berdo'a panjang sekali. Dalam pidatonya itu ia mengata-
kan,

"Wahai manusia, ses.ungguhnya aku telah menanyakan kepada
kalian secara terembunyi dan terang-terangan fentang orang
yang paling kalian perciya dapat mEngem6an amanai(khilalvanE palins kalian oercava daoat me"fah[ lalu itu tidali melihat kialian r
kgdua orang ini: Ali atau Utsman. Maka

menghendaki selain dari
aka berdirilah dan kema-

rilah wahai Ali." Setelah Ali berdiri dan mendekatinya, Abdur
Rahman bin Auf rnenjabatjqngan beliau seqya pe$iti, ilpa-r(anman Drn Aur menlaDat tangan De[au seraya berKata, '-Apa-

kah kamu berbai'at kepadakri(untuk memiirpin) atas dasar
Kitab Allah, Sunnah Nabi-Nva. perbuatan ftu'Bakar danKitab Allah, Sunnah Nabi-Nya, perbuatan Abu Bakar dan
Umar?" Ali meniawab, "Tidak,-tetabi sesuai usaha dan kemam.Umar?" Ali menjawab, "Tidak, teta-pi
puanku untuk i(u."

Abdur nahman'ki'i'riUdian melepas tangannya, lalu berkata,
"Berdirilah dan keniartlah wahai llt{man]"'Kemudian ia
menjabat tangan Uisman seraya berkata, "Apakah kamu
berbai'at lcepadaku (unu& memimpin) atas dasai Kitab Allah,
Sunnah Nabi-Nya, perbuatan Abu- Balcar dan Umar?" Utsman
menjawab, "Ya.'

Kemudian AbdurRahman mengangkatkepalanya ke arah atap
masjid dan meletakkan tangainyi di tarigan Utsman seraya
berliata, "Ya Allah, sesunegudnyo aku telah-melepaskan amanat
yang terpikulkan di atas teltckukku dan telah kusbrahkan l<e atas
tengkuk Utsman." Kemudian orang-orang Dun berdesakan
meirbai'at Utsman di bawah mimbai. Ali ra-adalah orang yang
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pertama kali membai'atnya. Dalam gy.ayat lain.dikatakan
E;it;;-nffi L*pu[.u" oraig yang terakhif membai' atnya':sz)

BEBERAPA'IBRAH
Pefiama: Telah kita ketahui bahwa tindakan pertama yang dila-

kukan olih Umar ra adalah memecat Khalid bin Walid. Kebanyakan
oenulis kontemporer telah melakukan kesalahan dalarn menanggapi

"""r"titt 
p"-"&t"n ini. Mereka menjadikannya bahan untgk meng-

susat kedudukan Khalid. Padahal penafsiran dari pemecatan ini
a#;i dilih.t denqan ielas dalam tindakan Umar Cendiri, dalam
,r".out vane diuJapk-an tentane Khalid dan dalam pujian yang
disampaik"tiny. kefada I(halid. Seperti telah kami sebutkan, Umar
berkafa kepada Khalid:

"Demi Allah, wahai Khalid, sesungguhnya engkau sang.at
kumuliakan dan sangat kucintai." Kemudian Umar'menulis
,"*itrUirtagai wilalah, menjelaslan sebab pemecatan Khalid
Ui" wuii* "sEsunggrihnva aliu tidak memeiat karena keben-
cian dan tidak puli-kareira pengkhianatan. Teta-pi aku meme-
catnya karena mengasihani jiwa-jiwa manusia dari kecepat4n
serarigan-serangannfa dan kedatrsyatan benturan-benturann)'ia"'so'

Ketika diberitahu tentang sakitnya Khalid, Iftalifah Umarya-ng
waktu itu berada di suatu teripat langsung pergi ke tempat l(halid
di Madinah dengan menempuh perjal=anan ielama semalam. Pada-
hal biasanya ditJmpuh selarira tr-!a hari: IGtika Umar tiba di tempat
tersebut, (hahd suiah wafat, lalu Umar menguca_pk'in, ",ltna lillahi
wainna ilaihi raii'un" dengan penuh kesedihan. Kemudian Umar
duduk di pintu rumah l(ialid sampai selesai pengurusqn jel3zah-
nya. Keti6 kematiannya ditangisi 51eh sejumlah wanita lalu dikata-
iin kepada Umar, tidalikah eng[au mendengarnya? IVlengapa eng\au
tidak rirelarang mereka? Umai menjawab:'Tidahlah mettgap wanita'
waiin Quraisy-menangisi Abu Sulaeman selana tidah muatapi dnn buhnn

hnrena hccemasan."
Ketika mengantar jenazahnya-, Umar melihat seorang-wanita

muslimahttrenati'gisin)ri"taJ"Umirbertanya,"Sia-paomngini?"Dika-
takan kepadanya l'thnya:t'Vmar berkata penuh kehetaan: "Ibunya?
Sungguh kmgairanhan ( tig> ha li) !. " lkmudian umar berkata,'Adakah
*ont3o lain y"aig melahirfrn orang sqerti *o,;67nsil

I{edu.i: tlks yang kami sebutkln di,atag menegaskan bahwa
Khalid meninggal ian-dikeb.tmikan di Madinah. Ini merupakan pen-
dapat sebaeiii ahli seiarah. Namun Jumhur memandang bahwa
,.ben"tr,va-I(halid meninggal dan dikubur di Hamsh (suriah). Pen-
dapat yang terakhir inilah ylng dikuatkan oleh Ibnu Katsir di dalam

"LAidoyaiwan 
Nihayaft. $ba[ menurut riwayatyang kuat, setelah

357) Rinekasan dari al-Bidayah wan Nilrcyah,7 1147.

358\ al- Eidoyah wan Nihayah, 7 I 147.
359) Ibid.
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dipecat oleh Umat I(halid melakukan ibadah umrah, kemudian
kehbali ke Syam dan menetap di'Syam sampai meninggal pada
tahun 2l Hijri.

Demikianlah sikap Umar yang selalu memuji lGalid baik di
waktr,r masih hiduo atau sesudah kematiannva. Ibnu Katsir meriwa-
yatkan dari al-Wakidi bahwa Umar pernah rirelihat rombongan haji
datang dari Hamsh lalu ia bertanya , 'Adahah berita yang haras hnmi
hetahui?" Mereka menjawab, 'Ya, Khalid telah wafat.'Kemudian Umar
mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji ua lalu berkatd, 'Demi
Allah, ia sangat mahir dan tepat rnenebas tenghuh-tengkuk musuh. Ia
seorang tohoh yang terpercaya."

Pujian Umar kepada Khalid tersebut tidak bertentangqn dengan
sebagian sikap yang bersifat ijtihadiah yang memungkinkan terja-
dinya perbedaan antar keduanya, kemudian masing-masing dari
keduanya bertindak sesuai pandangan yang diyakininya.

Sebaiknya mereka yang menggugat kedudukan Khalid karena
sikap Umar , atau orang-orangyang
dukan Umar karena

Rasulullah saw.
I{etiga: Di antara hal paling menonjol yang dapat dicatat oleh

setiap orang yang memperhatikan Khalifah Umar ialah, kerjasama
yang bersih"dan i-stimewa antara Umar dan Ali ra. Dalam fhilafah
Umar, Ali menjadimustasyarawusal (penasehat pertama) bagi Umar
dalam semua persoalan dan problematika. Setiap kali Ali meng-
usulkan suatu pendapat, Umar selalu melaksanakannya dengan
penuh kerelaan sehingga Umar pernah berkata: "Seandainya tidah
adaAli niscaya (Jmar cehha."

Sedangkan Ali bin Abu Thalib, dengan penuh keikhlasan dan
kecintaan memberikan nasehat kepadanya da-lam segala urusan dan
persoaian. Seperti anda ketahui bahwa Umarpernah meminta pen-
dapatnya tenting keiri-$qa$nya untuk berang[at sendiri memimpin
pasukah guna memerangi oiang-orang Persia, kemudian Ali mena-
sehatinya dengan suatu nasehat yang mencerminkan kecintaannya
kepadaUmar. Ali menasehatinya supaya tidak berangkat tetapi cu-
kup dengan menggerakkan roda peperangan dengan orang-orang
Arlb yang ada dibawah kekuasaannya. Diperingatkannya, jika ia
berangkat niscaya akan menimbulkan berbagai peluang yang lebih
berbahaya daripada musuh yang akan dihadang-nya itu sendiri.

Seandainya Rasulullah saw telah mengumumkan bahwa khila-
fah sesudahnya harus diserahkan kepada Ali ra, apakah mungkin
Ali ra akan berpaling dari perintah Rasulullah tersebut dan men-
dukung orang-orang yang merampas haknya atau merampok kewa-
jibannya dalam memegang khilafah, dengan dukungan kerjasama
yang demikian ikhlas dan konstruktiP Mungkinkah seluruh sahabat

segala seginya. Dan mem-bedakan antara sik"p iitihadiah yang dija-
min mendapat pahala betapapun hasilnya dan penyimpangan pemimin meniiapat pahala betapapun hasilnya dan penyimpangan pemi
kiran atau peril-aku yang tiilali mungkin dilakukan oleh para sahabat
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Nabi saw akan mengabaikan perintah Rasulullah tersebut? Mung-
kinkah semua sahabat itu telah bersepakat -terutama AIi- untuk
tidak melaksanakan perintah RasuluEh saw tersebut?

I(eempat: Sebagaimanl thilafah Abu Bakar ra datang pada
saat yang tepat, dimana tidak layak pada saat itu kecuali Abu Bakaq,
dernikian pula khilafah Umar. Beliau menjadi orang yang paling
tepat untuk memegang khilafah pada saat itu. Di antara hal yanE
palilg mulia yangpernah dilakukan Abu Bakar ialah mengokohkan
kembali Islam sebagai bangunan dan negara,. dan keyikinan di
dalam jiwa; setelah terjadinya keguncangan menyusul kematian
Rasulullah saw. Sedangkan hal paling agung yang pernah dilakukan
Umar ialah memperluasfunhat Islamiah ke ujung negeri-negeri Per-
sia, Syam,-dan Maghrib (Maroko). Membangun negeri-negeri Is-
lam, membentuk berbagai Diutan dan mengokohkan pilar-pilar
lega{a Islam sebagai negara peradaban yang paling kuafdi perrnu-
kaan bumi.

Ini menunjukkan sejauh mana hikmah Allah dalam memelihara
para hamba-Nya dan mewujudkan sarana kebaikan dan kebaha-
giaan bagi mereka dalam kehidupan pribadi dan sosial.

I{elima: Kami mengatakan tentang cara pemilihan khilafah
Utsman sebagaimana yang telah kami katakah tentang khilafah
Umar. Menunjuk seorang pengganti dalam kekhalifahai 1al'ahdu
bilkhilafah) merupakan proses yang ditempuh untuk khilafah Umar
dan Utsman. Perbedaan antara keduanya, bahwaAbu Bakarmenun-
juk Umar seca_ra langsung, sedangkin Umar menunjuk seorang
penggantinya diantara enam orang yang menjadi anggota Majlis
Syura kemudian menyerahkan pemilihannya kepada kaum Musliniin.

Seperti telah anda ketahui, pemilihan Utsman diantara enam
orang yang diajlkan te-rse!,u! ber[angsung dengan musyawarah dari
keenam or-ang itu sendiri, kemudian dengan musyawarahdanbai'at
kaum Muslimin atauAhlul HalliWalAqdi.-Ali ra ad-alah salah seorang
diantara enam orang. yang ditunjuhdan merupakan orang yang
pertama kali membai'at Utsman ia.
- Dengan demikiqn, kita mengetahui secara gamblang bahwa
kugtlt Muslim sampai irdriode inifmasih merupalian satu J=ama'ah.
Tidak ada seorangpun dari kaum Musliminyang merpemasalahkan
urusan khilafah atau memperta-nyakan siapakah orairg yang paling
berhak memegangnya? Yairg ada hanyalah proses.m*jri*aiin aai
pembahasan dalam setiap tuntutan untuk memilih t<hilifah secara
syar'i dan sehat.

anda
tidak akan dapat menemukan, pada seluruh
Abu Baka_q, Umar dan Utsman) adanya per

lnl
tan atau diskusi

tentang al-Qur'an atau Rasulullah saw felah
tidak. Pun tidak akan anda temukan kritik at

f,ur'an atau Rasulullah saw telah menunjuk ataukah
tidak akan anda temukan kritik atau tindakan menva-menJa-

[hkgp.cara yang ditempuh dalam proses pengangkatan ketiga
Ktralifah tersebut.
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- - Lalu, k p+qdq".atas dorong_a_n apa lerjadinya
telah memecah belah Jama'ah Muslimin meniac i dua kubu'yang

yang

bertentangan karena masalah khilafah, selama tiga periode
khilafah, mereka hidup bersatu dan

Masalah ini akan kami sebutkan tatkala membahas khilafah
Ali ra dan peristiwa-peristiwa yang tedadi pada masa beliau.r
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Khalifah Utsman bin Affan

PADA tahun perama dari khilafrh-utsman -yaitu tahun 24 Hijri_

a

iffi f; T,',Slillii*berdarahvangffiffiT.H*i,"*#*:r""lu-"aiiit"jt:'iltf,:f.ffi r*Trlff'""mengangkatba,adbinAbi

$llg*meriiadis"b"*";-K',ifr 
;ffi;;ifr iH'f,lfil*il;

. . li tahun 25 Hijrl llgman memecat Sa,ad bin Abipiiry"#,ff,ry,**##,'mm*#ffi Iutsman. Inilah sebab pertama difiiduhnya ut r""r-"r-it"i"" nepo_tisme.
Pada tahun 26llijri, Utsman melakukan perluasan

x:r,n*ruyi*xjr,rul#,",n'#ffi ffi ffiffi ','i[lcarkan.serangan ke eubrus (Sfprus) dengan,irembawa 6"k"il;
g?il:i"#t3hfflgffiTft #*eilH'trtfii;ikffi #D,alamngg.alnan_il*m.rHi."*Fhrhd;iil;il;#ia'ffiil:
dian-svahid dan dikub'kan di sina. N;biil;;ffriremberi-
tahukan kepl{a ummu Haram t";t""g pasukan ini serava berdo,aagar ummu Haram menjadi salah rdrl"! d i"gg"ii'p*iG"ini.m) 

sr qrr6'Er,ld

Pada tahun ini utsman menurunkan Amru bin ar-'Ash dari jabatan

s:p;iuff 't:ff:,xliii[fi Tff:"i*,f#il1##,ff
menaklukannva dengan mudah. pit"tt i" k p.,t" era"r.ii, berhasilditaklukan. -

360) TLrikhul Khulafa', hal l4S dan al-Bidayaltwan Nihalnh,TllSL
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Tahun 29 Hijri negeri-negeri lain berhasil ditaklukan. Pada
tahun ini utsrhan ia meirperluis Masjid Madinah Munawarah dan
*"-mUr"g"nnya dengan Latu-batu ber:ukir. Ia membrrat tiangnya
J"ri U.i"-au""ut"pttyi ar.i kayu (tatal). Panjangnya 160 depa dan
luasnya 150 depa.

Neseri-negeri Khurasan ditaklukan
,ooi b"tt'nik terkumpul kharai (infaqsehinggi banyik terkum-ptll kharai (i$aq

d a ri tr-elbasai-oeniuru. Allah memberikandari berbagai penjuru.
dari semui*,'g"ti kepada kaum Muslimin.

Pada tahirn 32 Hijri Abbas bin Abdul Muththalib, Abdur

""" li" Auf. Abdullah bitt Mas'ud dan Abu Darda'wafat. Orang-RahmanbinAuf,
orans ya.ng pelgah rye1ja!?t'*gq1]I$i1 i Syam sampaiorang yang pernah menjabat sebagai -Haklm qe-ge-q Syam samPar

r".lTti i"T"'n Muawiyali, g-bg Dz{m bin Jundab-!ttt-.{".":a?h,,ul-

;ffi;k;;gGttii"t a"ng:qJr memberi harta dari mengirim mereka
meda--n peferangan lain dan Pos-pos perbatasan.56r)

pasukan untuk dimintai pendapatnya'
Maka berkumpullah di hadaplnnya Mu'awiySh pin-$b3 .fo.fV,a3,

Amir ne eet'. Svam, 
-Amer 

bin al: Xh einir negei Mesif , Abdullah bin
Su 

"JUI" 
Abi Sarh,,4raarr negeri Maghrib,-Sa'id bin-al-'Ash, Amir

;;g"ri df"h dan a6duilirhbfn Amir,Amirnegeri Bashrah. IGpada

-jr"ku, Utsman meminta pandang-an menge,r]ai peristiwa yang
ieriadi dan perpecahan yang muncul... IGmudian masing-masing
a"f**lu'*"lUemukikaripendapat dan_pandairgannya. Setelah
,"""a""nui berba'eai pandangan dan mendiskusikannya, akhirnya
Utr*att --emutuJkan untuk-tidak melakukan Penggantian para
eubernur dan pembantunya. IGpada masing-masing mgreka, uls4an
ilr-;;;G;utit-"" agar menjinikkan hati par-a peniberontak dan

pada tahun ke-30 Hijri
oenshasilan) dan harta
faninia yang melimpah

cfiffari dan Zaid bin hbdulah ra. Pada tahun ke-33 Hiiri Abdullah
bin Mas'ud bin Abi Sarh menyerbu Habasyah.

seperti diketahui, utsman ra mengangkat para kerabatnya dari
ganu iimaiwah menduduki berbagai jaSatan. IGbijaksanaan ini
;;;;"kidtiln dipecatnya sejumlaf, sahabat dari beibas{ jabatan
*"iJt 

" 
ain dieantikan oleh 6rang yang diutamakannya dari kera-

ffi;";: X"Uii"fr""*n ini mengafiLatFan rasa tidak s-enang orang
u""i"k terhidap utsman. Hal-inilah yang dijadikan pemicu dan
i""6.i"" oleh brane Yahudi -Abdullah-bin Saba' dan teman-
rct";;"t;- untuk meirbangkitkan fitnah.

Ibnu Katsi, *.ri*uruikurr, Penduduk Kufah umumnya mell-
k"k." p"-b"iontakkan dan konspirasi terhadap Sa'id bin al- 'Ash,

Ai;, iututt Kemudian mereka irengirim utusan kepada Utsman

"""u 
*"**"e"t k"biiaksanaannya da-n alasan pemecatan sejumlah

;;;;"g d;"t{B"un t Ua"miyah. Dalim pertemuan ini, utusan tersebut
G;bffi; k"f ada Utsma-n dengan b-fiasa-yang kasar sekali sehingga

r""*U""t daia Utsman sesa[. Beliau lalu memanggil semua'Arnir

lit> A- A;aoy"n wan Nitwyah, 7 I 167 dan Tarikh at h-TluM' 41333'
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Setelah peristiwa ini, di Mesir muncul satu kelompok dari anak-
a-nak para sahabat. Mereka- mengg-erakkan massa untirk menentang
Uts.man dan menggugat seb-agian besar tindakannya. Kelompok in'i
melakukan tindakan tersebut tentu setelah Abdullah bin Saba'
berhasil menyebarkan kerusakan dan fitnah di Mesir. Ia berhasil
menghasut sekitar 600 orang untuk berangkat ke Madinah dengan
berkedok melakukan ibadal umrah. Tetipi sebenarnva *"rEka
bertujua-n menyebarkan fitnah dalam masyarakat Madinlh. T:atkala
mereka hampir-memasr,rki lVladinah, U*inan mengutus.Ali untuk
menemui mereka dan berbicara kepada mereka.-Kemudian Ali
lg.rapgkat menemui mgrgka di Juhfah. Mereka ini mengagungkan
Ali dengan sangat berlebihan, karena Abdullah bin S"aFa' 6lah
berhasil memperrnainkan akal fikiran mereka dengan berbagai
khurafat dan penyimpangan. Tetapi setelah Ali memb--antah sem"ua
penyimpangan pemikiran yang s-esat itu, mereka menyesali diri
s.e{1ya berkata: 'orang inikah yang hnlian iadihan sebagai sebab dan
dalih untuh mgn_qgng, dan memprotbs t<hatijah (Jlsmae7" IGmudian
mereka kembali dengan membawa kegalalair.
, Ketika qgnghadap_Utsman, Ali meffirkan kepulangan mereka

dan mengusulkan agar utsman menyampaikan pidato kepada orang
banyak guna meminta ma'af atas-tindaka.tnya mene'-utamakaf;
sebagian kerabatnya dan bahwa ia telah bertiubat airi tinaaun
tersebut.

usulan ini diterima otgh utsman, kemudian utsman berpidato
di hadapan orang banyak pada hari rum;ai. Ouiu- piadto irri
dian?ranya Utsman mengatakan: 'YaAlhh, ahu memohon ompuran
hepada-Mu dan ahu bertaubat hepada-Mu. ya Allah,, aku adatah orang
yang penama hali bertaubat dari apa yang telah ahu lakukan."

, . 
Pernyataan ini diucapkannya sambil menangis sehingga mem-

Duat semua orang ikut menangis... Kemudian utsman menegaskan
kembali bahwa ia akan_menghentikan kebijakan yang menye6abkan
timbulnya prgtes tersebut. Ditegaskannya bahw"a ia"akan"memecat
Marwan dan kerabatnya.

Tetapi setelah penegasan tersebut Marwan bin Hakam mene.;
mui Utsman. Dia menlhaqrburkan kecaman dan protes, kemudian
berkata: 'Andaihan ucapahktt in engkau 

"*pn*t f"ao i"a" engkau
masil sgngat huat niscaya aku adalah orang yaig pertama menqimi dan
menduhungnya, tetapi enghau mmgucaphairryihetika banjir bah telah
mencapai puncak gunung. Demi Atlah, meiahukan suaiu hesalahan
kemudian meminta ampunan dari-Nya aaaleh lebih baih dariDada taubat
harena takut hepa(a;Nyq. Jih.a.yka, enghau dapat melahuhan taubat tanpa
menyatahan hesalahan hami. "

Kemudian Marwan memberitahukan kepadanya bahwa di balik
pi"ly adasegerombolan orang. utsman menunjuft Marwan 

""i"[berbicara kepada mereka sesukanya. Marwan lal-u berbicara kepada
mereka deng.an suatu pembicarain yang buruk sehingga -".*ukapa yang selama ini diperbaiki ol6h Utsman. Dahii pembica-
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raannya, Marwan berkata: "I{alian datangunhtkmerebut heraiaan dai
tangai hami. Keluarlah kalian dari sisi kami. Demi Allah, jiha halinn
membangkang hepadn hami niscaya halian akan menghadapi hesulitan
dan tidnk ahan men5rukai ahibatnya."

Setelah mengetahui hal ini, Ali segera datang menemui Utsman
dan dengan nada marah ia berkata: "Kmapa engkaumuidhaiMarwan
sernmtara dia tidah menghmdaki hecuali mernalinghan mghau dai agama
dan pikiranmu? Demi Allah, Marwan adalah orang yang tidak lnyak
dirnintai pendapat tentang agama atau dirinya sekalipun.. Demi Allah, aku
melihat bahuta dia akin menghadirkan-kamu hbmu'dian tidah akan
mengembalihnn kamu lagi. Saya tidak ahan hembali setehh ini knrena
teguranku hepadamu."

Setelah AIi keluaq Na'ilah masuk menemui Utsman (ia telah
mendengarkan apayang diucapkan Ali kepada Utsman) kemudian
berkata:-'Zhu hants bicara atau diam?" Utsman menjawab: "Bicara-
lah! . " Na' ilah berkata : 'Ahu telah mendengar ucapan AIi bahwa dia tidah
ahan kembali lagi padarnu harena enghau telah mmta'ati llfarznan dalam
segala ap yang dihehmdakinya.' Utsman berkat a: "Berilah pndapatmu
kepadahu." Na'ilah memberikan pendapatnya: "Butaqwahh hEada
Allah semata, tiada sehutu bagi-Nya. Ihutilah sunnah hcdua sahabatmu
yang terdahutu (Abu Bahar han Umar). Sebab, jiha enghau menta'ati
Marzlan niscaya dia akan membunuhmu. Mantsmt adalah orang yang idah
memiliki harga di sisi Allah, aplagi rasa tahut dan cinta. Uhtslah seseoraftg
menentui Ali guna merninta ishlnhnya, knrena dia mntilihi kckqabatan
denganmu dan dia tidak layah d'itmtang."

Kemudian Utsman mengutus seseorang kepada Ali, tetapi Ali
menolak datang. Dia berkata: 'Aku telah membqitahuhan hepadanya
bahasa ahu tidah ahan hembali lagi."

Sikap ini merupakan permulaankrisis yang menyululapi fitnah
dan memberika peluang kepada para tukang fitnah untuk rl€rlp€r:
banyak kayu bakarnya dan mencapai tujuan-tujuan busuk yang
mereka inginkan.

AWAL FITNAH DAI$PEMBUNUHAN UTSMAN
Utsman menjabat seldgai Khalifah selama 12 tahun. Tidak ada

sesuatu yang dapit dijadikai ielah untuk mendendamnya. Bahkan
beliau lebih ilicintai oleh orairg-orang Quraisy umurnnya tenimbang
Umar. Karena Umar bersikap keras terhadap mefeka, sedangkan
Utsman bersikap lemah lembut dan selalu menjalinhubungln {engan
mereka... Tetapi masyarakat mulai \erubah sikap terhadapnya
tatkala ia mengutamakan kerabatnya'dalam pemerintahan, seba-
gaimana telah kami sebutkan. Kebijaksanaan ini dilakukan Utsman
itas pertimbangan silanrrahim yan-g merupakan salah satu peritah
Allati. Namun kebijaksanaan ini pada akhirnya menjadi sebab pem-
bunuhannya.

Ibnu Asakir meriwayatkan dam az-Zuhri, ia berkata; "Aku
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pernah berkata kepada Sa'id bin Musayyab: "Ceritakanlah kepadaku
tentang pembunuhan Utsman? Bagaimana hal ini sampai terjadi?"
Ibnul Musayyab berkata: "Utsman dibunuh secara aniaya. Pembu-
nuhnya adalah zhalim dan pengkhianatnya adalah orang yang
memerlukan ampunan." IGmudian lbnul Musalyab menceritakan
kepada az-Zrthri tentang sebab pembunuhannya dan bagaima,na
hal itu dilakukan. Kami sebutkan di sini secara singkat

Para pendudtrk Mesir datang mengadukan Ibnu Abi Sartr. Setelah
pengaduan ini, Utsman menulis surat kepadanya yang berisikan
nasehat dan peringatan terhadapnya. Tetapi Abu Sarh tidak mau
menerima peringatan Utsman bahkan mengalhbil tindakan keras
terhadap orang yang mengadukannya.

IGmudian para tokoh sahabat, seperti Ali, Thalhah dan Aisyah,
mengusulkan agar Utsman memecat Ibnu Abi Sarh dan mengganti-
nya dengan orang lain. Lalu Utsman berkata kepada mereka: 'Hlihlalt
orang yarry dapt mengantihamq,a. " Merekamengusulkan Muharnmad
bin Abu Bakar. Kemudian Utsman menginstrulcsikan hal tersebut
dan rnengangkatnya secara resmi. Surai keputusan ini kemudian
dibawa oleh sejumlah sahabat ke Mesir. Tetapibaru tiga hari perja-
lanan dari Madinah, tiba-tiba mereka bertemu dengan seorang
pemuda hitam berkendaraan onta yang berjalan muniiur maju.

Kemudian para satrabat Rasulullah itu menghentikannya seraya
berkata: 'I(amu ini kercp, hnmu terhhat seperti orcng yang lari atau
rnmcai sestatu?" Ia menjawab: 'Saya adalah penbantu,4mintl Mu'-
midn, yang diutus untuk menemui gubernur Mesix" trfttika ditanya:
"Utusan siap hamu ini?" Dengan gagap dan ragu-ragu ia kadang-
kadang menjawab: "Saya pembantu Amintl Mu'minin', dan kadang-
kadang pula ia menjawab: "Saya pembantu Manoan." IGmudian
mereka mengeluarkan sebuah surat dari barang bawaannya. Di
hadapan dan disaksikan oleh para sahabat dari Anshar dan Muhajirin
tersebut, Muhammad bin Abu Bakar membuka surat tersebut, yang
ternyata berisi: lifu Muhamnad beserta si futan dan si fulan,ain rg
hrydanw mahn ktnuhloh mqeha dan banlhanlah nrat4n. DCItt tdoflal,
mghau melakuhan ntgasilttt! sarnpi enghau menerina hipwusnfu.-Aht
menahan omng yang ahai ibta_ng k@dahu mmgaduhnn d*liflil."

Alilrirnya para sahabatitu kembali ke Madinatr dengan membawa
surat tersebut. Kemudian mereka mengumpulkan para tokoh
sahabat dan memberitahukan ihwal surat dan kisah utusan tersebut.
Peristiwaa ini membuat'seluruh penduduk,Madinah gempar dan
benci terhadap Utsman:.. Setelah melihat hal ini, Ali segera rnemang-
gil beberapa tokoh sahabat antara lain: Thalhah, Zubaic Sarad dan
Ammar. Bersama mereka, Ali dengan membawa surat, pembantu,
dan onta tersebu! masuk menemui Utsman. Ali bertanya kepada
Utsman: "Pemuda ini apahnh pembantumu? " lltsman menjawab i-'ya. "
Ali benanya lagi: "Onta ini apakah ontamu?" Utsman menjawab: 'Ta."
Ali bertanya lagi: "Apaheh hamu pemah menulis surat ini?" Utsman
menjawab: "Tidah." IGmudian Usman bersumpah dengan nama
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Allah bahwa "Aku tidak prflah menuhs surat tqs-ebut, tidah pe1nah..
'.iiriiiinlitii""j*tttii""i*t,dantidakmengaaluiitutnlsurattetsebut.'!

Ali bertanya lagi: "i;;i;i i"; ipakah stempitmu?" yl-tp"l Tenjawab:'' 

"y".;- Ni6;tt"7y a Lagii " Bagafmana pernb antumu ini bisa hc luar dengan

menunggang ontamu ai" *niUauta suiat y-gng ab,ynry,l amgaT :yryl:i
sedawTan enghau tidak mengetnhu'htya?" Kemudian UtsTql 99ou-pan
;;sil;;fi;Ail"h, 'Ahi tidak fernah menulis surat ini, tin! 2e-rngn.
i-i*ninhnitya ni* tlaon p" rin pula men gutus pembantu ini hc Mesir'

Kemudian mereka *"*"iikra tulisan surat tersebirt dan
*""n"iufr"i b.h;; ;;;i iiu aitulis oleh Marwan. Lalu mereka

;;:il[;;J; il;"t ue"t ttt.nverahkan Manrya* kgpada mereka

;;;;i gLfi ; iia* berselia melikukannya, padahal Marwan saat

il 6';;d;^Jft;t.- rumahnva. Akhirnva bra,irg-orang keluar dari
;;;h U;*.tt a"ngun perasaan marah-. Mereki mengetahuibahwa
iil;; dd;kftJrJt" aiU* bersumpah, tetapi mereka maralr karena

dia tidak bersedia menyerahkan Marwan kepada mgrefa'

r"U.*i"" rn.-tv.iutut mengePung rumah Utsman dan tidak membe-

ili#|1'. G;J;y;.5"i"Lh utiman dan keluarganya merasakan

kepayahan-akibai terputusnya a-i.r, ia menemui mereka seraya

b;;d;, Adahah ,"r,"iong yoig sadi menbqitahu AIi agar memberi air
iila" i-riZ;Setetatr meideng:ar k.itu id,S segera,mengirim tiga
qrrbthair. Kiriman air ini pun sampai kepada Utsman melalut cara yang

iulit sekali 
g adanyaDalam pada itu Ali menderrgar desas desus tentan

orang yang rngm membunuh Utslman, lalu ia- berkata: 'Yang hita

;"ti"F"h adinyi afuhh Marwa, bukan pembunuhan Utsman." Kemu-

ai?" iiiU"itrit" kepada Hasan dan Hus-ain: "Peryilah dengannentbaum

peaang hnlian untuk-meniaga tr(1t rum?1t Utunan. langan bialhln segrgng

oun masuk ha"a""ii. ;fialini juga dilakukan oleh sejumlah sahabat
'irr"t,rttutt #w, dlmi menjag-a USman. IGtiku para p.engacau me-

nverbu pintu rumah Utsman ingin masuk dan membunuhnya, mereKa

di[""tii"" oi"tt Hututr dan H-usain serta sebagian sahabat.

Sejak itu merekapgngequng rumah Utsman lebih ketat dan
."..r J"*bunvi-sembrii*lU'ein""it masuk dari atap rumah' Mereka

;;;dit-;;;6*tu"p"d""gs.ehlnggakhalifahUtsmanterbunuh...
Id6rda""gu.Gfita ini;Ali datiirg qengan wajah Tallll seraya

;;rt;d k;t;d; dttu o.uttg' anaknya, 
- 

" Bagaimana 4':'y I Mu'minin

Oii anunun trao"inon ha'iian berdii menidga pintu?" Kemudian Ali
menamDar Hasai dan memukul dada Husain serta mengeqar-n

i\,i;h;';.d bin Thalhah dan Abdullah bin Zubair. Demikianlah,

;;;b;"han Utsman merupakan pintu dari matarantai fitnahyang
terus membentang tanPa akhir.

496 Fiqhus Sirah: Dirasat Minhajiah'Ilmiyah



PEMBAI'ATAN ALI DAN MENCARI PEMBUNUH UTSMAN
Ali keluar dari rumah Utsman dengan penuh kemarahan tertradap

peristiwa yang teriadi, sementara itu orbng-orang berlarian kecil
inendatanli A[ seriya berkata: "IGta hants nmgangkat AtnhS ulurhnnlnh
tangantnu, kami bai'at. Ali Mmjawab: "(Jrusan ini bukan hah haliaf' tenpi
ha{ para pejuang Badr. Siapa yang disenjui oleh para p 

-ejuang 
Badr maha

diatnh ydng Uihah menjadi hhali|ah..'Iftmudian tidak seorang. Pun
dari pira fejuang Badi kecuali ielah mendatangi Ali seraya berkata:
"Ifutni tidak ntelilai admln smang yang lebih beflwh meryinfut sefugdi klw$ah
setain dbinw. Ufu*anlal;mssmna knni fui'at. " Lalu mereka membai'atrya.

Belum selesai pengangkatan dan pembai'atan Ali sebagai
khalifah, Marwan dah anaknya telah melarikan diri.

Ali datang kepada istri Utsman menanyakantentang para pem-
bunuh Utsman. Istri Utsman menjawab: "Saya tidak tahu. Ada dtta
orang yang masuh kepada (Jtsman besuta Muharnmad binAbu Bakar"

dikatakan oleh istri Utsman tersebut. Muhammad menj
lJtsman tidah bqdusta. Demi Allah, tadirrya aku tnasuk
tujuan ingin membunuhnya tetapi kemudian aku
sehinssa ahu membatalhannva. Ahu bqtaubat hebs e hingga a hu memb ata I hanny a. bqtaubat hepada
afu tidak membunuhnya bahhan aht tidnk mmymtuhnya. " fstri Utsman
menyahut, "Din beiar tetapi dialah yang memasuhhan kedua orang
tersebut."

Ibnu Asakir meriwayatkan dari Kinanah, mantan budak Shafiah,
dan lainnya. Mereka beikata: "IJtsman dibunuh oleh seorang lelaki
dari Mesii berkulit biru kecoklatan."

Ibnu Asakir juga meriwayatkan dari Abu Tsaur al-Fahmi, ia
berkata: "Aku pernah masuk kepada Usman ketika sedang dikepung
lalu beliau berkata: 'Ahu telah bercembunyi di sisi Rabb-hu selama 10
hari. Sesungguhnya aku adalah orang heempat yang Pqtatna hali Islam'
Aku juga pelneh membekali pasuhnn yang tengah mmghndapi kesu.litan

Oaisyul 'usrah). Kepadahu Rasulullah saw pernah menihahhan anak
perempuan beliau, hernudian in mminggal dan ahu dinihahkan lagi dengan
anah perempuannyii-yan-g lain... Tidahlah pernah lewat satu Jum'at
s emmj ah ahi masuk I s lam'&ota li pada hari iu ahu memerdeknhan budak,
marnhnln ahu memikhi sesugti untuh memrdehahnnnya. Aku tidnh pernah
berzina di masa Jahiliah apalagi di masa Islam. Ahu tidah punah menanri
di masa Jahiliah apalagr di masa Islarn. Ahu juga prnah menghimpun al-
Qur'an di masa Rasulullah saw."

Menurut riwayat yang shahih, khalifah Utsman dibunuh pada
pertengahan hari tisyriq tihun ke-35 Hijri.

BEBERAPA'IBRAH
Pertama: Di antara keutamaan dan keistimewaan yang dapat

dicatat periode pemerintahan Utsman ialah banyaknya penaklukan
dan perluasan. Pada periode ini, seluruh Khurasan berhasil ditakluk-
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kan. Demikian pula Afrika sampai Andalusia. Disamping itu tercatat
pula sejumlah-prestasi mulia dan agung yang pernah dilakukan
Utsman, seperti menyatukan orang dalam bacaan dan tulisan al-
Qur'an yang terpercaya setelah berkembangnya berbagai macam
bacaan yang dikhawatirkan.dapat membingungkan orang. Juga
seperti prestasinya memperluas Masjid Nabawi di Madinah Munawwarah.

Tidaklah merusak kemuliaan Utsman jika dalam berbagai
penaklukannya ia mempergunakan Abdullah bin Sa'id bin Abi Sarh
dan orang-orang semisalnya, karena Islam menghapuskan semua
dosa sebelumnya. Barangkali Ibnu Sarh dengan am'al-amalnya yang
mulia ini telah menghapuskan segala yang pernah dilakukannya
sebelumnya. Bahkan seperti diketahui, ia tetap di jalan lurus setelah
itu dan termasuk orang yang tetap baik agamanya.

Kedua: Betapapun kritik yang dilontarkan kepada Utsman,
karena kebijaksanaannya dalam memilih para gubernur dan pem-
bantunya dari kaum kerabatnya (Banu Umayyah), kita harus
menyadari bahwa kebijaksanaan tersebut adalah merupakan irtihad
pribadinya. Bahkan Utsman telah mempertahankan pendapat terse-
but di hadapan sejumlah besar para sahabat. Betapapun sikap kita
terhadap pendapat dan pembelaan tersebut, namun sewaktu meng-
kritik, kita tidak boleh melanggar adab dalam melontarkan analisa
atau pendapat. Juga kesalahan yang dilakukannya tersebut-jika hal
itu kita anggap sebagai suatu kesalahan- jangan sampai melupakan
kita pada kedudukannya yang mulia di sisi Rasulullah saw,
keutamaannya sebagai generasi pertama dalam Islam, dan sabda
Rasulullah saw kepadanya pada perang Tabuk:

.rfliq&u6rfi:;gu
"Tidahlah ahan membahayahnn Utsman apa yang dilahuhannya
setelah hari ini."
Hendaknya, kita pun menyadari bahwa pembicaraan dan

sanggahan para sahabat terhadap kebijaksaannya saat itu tidak sama
dengan kritik dan gugatan yang kita lakukan sekarang terhadap
masalah yang sama. ---.-\....

Sanggahan para'sah:ibat terhadapnya, pada saat itu, merupa-
kan pemecahan bagi suatu permasalahan yang ada dan mungkin
dapat dirubah atau diperbaiki. Segala pembicaraan, di saat itu, seka-
lipun bermotivasikan-kritik dan menyalahkan, merupakan tindakan
positif dan bermanfaat. Sedangkan pembicaraan kita pada hari ini,
setelah masalah tersebut menjadi suatu peristiwa sejarah, hanyalah
merupakan tindakan kurang ajar terhadap para sahabat yang telah
diberikan pujian oleh Rasulullah saw . Beliau melarang kita bersikap
tidak sopan kepada mereka, terutama Khilafah Ra$lidah.

Bagi siapa saja yang menginginkan amanah ilmiah dalam
mengemukakan peristiwa ini cukuplah dengan berpegang teguh
kepada penjelasan yang dikemukakan oleh para penulis dan ahli
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sejarah terpercaya seperti Thabari, Ibnu Iktsi, d?t lbnul Atsir.- 
I{etipa: Bersamaan dengan munculnYa benih-benih fitnah pada

akhir-akfiir pemerintahan Utsman, muncul.pula nama Abdullah bin
Saba' di peritas sejarah. Peranan Ibng Qapatan-gaf mgqor-rjol dalam
meneobirkan api fitnah ini. Abdullah bin Saba' adalah seorang
yahu?i berasal dari Yaman. Ia datang ke Mesir pada masa peme-
rintahan Utsman. Ia menghasut orang untuk membangkang Utsman
dengan dalih mencintai Ali dan keluarga (ah!1lPq? -tlqUi saw. Di
antalanya ia mengatakan kepada orang-oiang, "Tidakkah Muhammad
lebih baik dari Isali sisi ettatra Jika demikian f,alnyd maka Muhammad
lebih berhak kembali kepada manusia daripada Isa. Tetapi
Muhammad akan kembali kepada mereka dalam diri-anak Pamannya,
Ali, yang merupakan orang 

-terdekat 
kepadanya.362)

Densan khurafat ini Abdullah bin Saba' berhasil menipu masya-
rakat tvteiir padahal sebelumnya ia gagal mendapatkan pengikut
di Yaman. Oring-orang yang tertipu oleh perkataannya inilah yang
berangkat ke Madinah guna memberontak kepada Utsman.-Tetapi
kemuilian mereka berhasil dihalau oleh Ali, sebagaimana telah anda
ketahui.

Dari sini kita mengetahui bahwa kelahiran perpecahan umat
Islam menjadi dua kubu: Sunni dansyi'i, dimulaipada periode ini.
Perpecahah ini sepenuhnya merupakan buah tan-ga-n Abdulah bin
Saba'. Belum lagi fenyiksaan dan kezaliman yang dialami oleh Ahlul
Bait atau Syi'afi meieka di tangan pemerintahan Umawiah dan
lainnva. Yane pentine. betapapun kedua peristiwa ini telah masuk
ke daiam selir'ah, tetipi kita^ tiiak boleh nielupakan realita lainnya.

I{eernpat: Sekali lagi, kita harus mendapatkan kejelasaq te-ntang
hakekat hubunganyang berlangsung antara Utsman danAli selama
periode khilafa-h yang ketiga ini. Juga hakekat sikap yang diambil
Ali terhadap Utsman ra.

Seperti telah Anda ketahui bahwa Ali segera membai'at Utsman
sebagaiKhalifah, bahkan menurut kebanyakan ahli sejarah, sebaga-
imana dikatakan oleh Ibnu Katsir bahwa Ali adalah orang yang
pertama kali menibai'at Utsman. Kemudian Anda ketahui bagai-
mana Ali mengatakari-kppada Utsman, ketika ia mendengar sege-
rombolan orang yang dikqiahkan oleh Abdullah bin Saba' ke Madinah
untuk menggerakkan orang menentang Utsman: 'Ahu bereshan
heiahatanmerbhal" Kemudian Ali berangkat dan m€nemui mereka
diJuhfah sampai berhasil menghalau mereka kembali ke Mesirseraya
mengatakan; "Inihah orangyang halian jadihan sebagai-se^bab dan dalih
untuE memerangi dan memprotes Khalifuh (Utsmay)|" 353) Anda telah
mengetahui bagaimana Ali dengan penuh keikhlasan, tecintaan,
dan lhirahyang jujur memberikan nasehat kepadanya. Sebagaimana
andi tahu pula Ali berpihak membelanya sampai akhir kehidupan-

362) al-Bidayah wan Niluyah, 7 1167 dan Tarihh ath-Tlnbari, 41333.
363) al- -Bidayah wan Nihayah, 7 ll7l.
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nya; bagaimana ia memobilisir kedua putranya, Hasan dan Husain,
untuk menjagh Utsman dari ulah orang-orang yang mengepungnya?

Dengan demikian Ali merupakan pendukung Utsman yang
terbaik selama khilafahnya, di samping merupakan pembela te$aik-
nya tatkala menghadapi cobaan berat. Ia bersikap tegas dan keras
dalam memberikan nasehat kepadanya di belakang hari, tidak lain
dan tidak bukan hanyalah karena cinta dangftirahkepadanya.

Hendaklah anda memahami hal ini dengan baik, agar anda
juga mengetahui bahwa orang besar seperti Ali patut diteladani oleh
setiap orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Bukti rasa
cinta hanyalah berupa shidqul ittiba'(mengikuti secara jujur) dan
istiqomah dalam meneladani. Marilah kita jadikan sira&-nya sebagai
teladan yang terbaik bagi kita dan bukti paling nyata yang mengung-
kapkan cinta sejati kepada beliau.l

.' .:.'\
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Khalifah Ali bin Abu Thilib ra

.A[l radhiyallahu anhu dibai'at sebagai khalifah pada perte-
ngahan bulan Dzul Hijjah tahun 33 Hiiri, di hari terbunuhnya Utsman
ri. Ada sejumlah sahabat yang terlambat membai'atny-a, di antara
mereka iaiah Sa'ad bin A6i Wiqqash, Usamah binZaid, Mughirah
bin Syu'bah, Nu'man bin Basyif dan Hasan bin Tsabit. Hari-hari
khilafahnya merupakan mata rintai fitnalr, pepqrangan dan pembe-
rontakan" Diawali dengan perang Onta kemudian perang Shiffin,
berbagai pertentangan yang tim6ul antara jumhur Muslimin dan
Mu'afriyah, lalu fitiah liauil khawarij y-ang berakhir dengan keja-
hatan mereka yang terburuk, yaitu membunuh Ali ra. Semua peris-
tiwa ini akan kami sebutlian secara singkat.

MENUNTUT PEMBELAAN UNTUK UTSMAN DAN PERANG
ONTA

Tidak diragukan lagi bahwa pembunuhan Utsman dilakukan
oleh kaum periberonta[ yung didahngi Yahudi. Wajar jika para
pembunuh itu harus menanggung segala akibat tindakan kriminal
mereka dan tunduk kepada hukum qishash yangsyar'i. Seluruh kaum
Muslimin terutam4 Aii ra berusaha melakukan qishash terhadap
para pembunuh UGinaq. Hanya saja Ali meminta kepada mereka
yang'terburu-buru agarhen.rirggubarang,sebentar sampai segala
urusan beres. Atau sampai ia dapat mewujudkan apa yang dinilainya
sebagai pendahuluan yang be rsifat dharun, mgnjaryin terlaksananya
qishash, dan menjauhkan sebab-sebab timbulnya fitnah.

Para ahli sejarah sepakat bahwa Ali membenci-kaum pembe-
rontak yang telah mem6unuh Utsman. Beliau selalu menunggu-
n.tnggu keJempatan untuk bisa menggulung mereka. Bahkan ia
sangat berharap dapat melakukan secepat mungkin untuk melg-
am6il hak Allatrdari-mereka (qishash). Tetapi kenyataannya masalah
tersebut tidak berjalan sebagaimana yang diinginkannya.36a)

364\ al-Bidayah wan Nilnyah, 7 1234.
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Singkat peristiwa, Thalhah dan Zubair bersama sejumlah
sahabat masing-masing berpendapat agar Ali segera menangkap
para pembunuh dan melaksanakan qishash terhadap mereka. Guna
menjamin keselamatan pelaksanaannya dan menghindarkan fitnah,
mereka menawarkan kepada Ali untuk melakukan tugas tersebut
dan meminta agar Ali mendatangkan pasukan dari Bashrah dan
Ifufah untuk mendukungnya. Tetapi Ali meminta agar mereka mengunggu
sampai ia menyusun program yang baik untuk melaksanakan hal
tersebut.s5s)

Hal yang tedadi setelah itu ialah bahwa masihg-masing dari
kedua belah pihak rnelaksanakan ijtihadnya dalam menggunakan
cara yang terbaik untuk menuntut darah Utsman. Maka berkum-
pullah orang-orang yang berpendapat harus segera melaksanakan
qishash, di Bashrah. Diantara mereka terdapat AisyahUmmul
mu'minin, Thalhah, Zsbaft dan sejumlah besar sahabat. Tujuan
mereka tidak lain untuk mengingatkan para penduduk Bashrah akan
perlunya kerjasama dalam mengepung para pembunuh Utsman dan
menuntut darahnya dari mereka.

Saat itu pasukan dari Ali pun berangkat ke sana guna mela-
kukan ishlah dan menyatukan kalimat. Maka semua pihak berangkat
ke tempat tersebut dan tidak ada seorangpun diantara mereka yang
punya maksud untuk memulai peperangan atau menyulut api fitnah.

Al-Qa'qa bin Amer sebagai utusan dari pihak Ali ra menemui Aisyah
ra seraya bertanya: "Wahai ibunda, apakah gerangan yang mendorong
hedatangan ibunda he negeri ini?" Aisyah menjawab: "Ishlah diantara
manusia." Kemudian al-Qa'qa menemui Thalhah dan Zubair dan
menyampaikan pertanyaan yang sama. Keduanya menj awab : " I{ami
juga demihian. Kami tidah datang he tempat ini hecuali untuh melnhuhan
ishtan di antara manusia." Kemudian semua pihak berbicara dan
berunding yang akhirnya sepakat untuk menyerahkan urusan ini
kepada Ali dengan syarat supaya ia tidak segatl-segan mengerahkan
segenap upaya untuk menegakkan hukum Allah atas para pembunuh
Utsman, jika ia telah dapat melakukannya.

Akhirnya al-Qa'qa kembali kepada Ali menyampaikan kese-
pakatan yang telah dicapai.{an keinginan orang-orang untuk ber-
damai. Lalu Ali berpidato dihadapan khalayak ramai seraya memuji
Allah atas ni'mat perdamaidn dan kesepakatan yang telah tercapai.
Selaniutnya Ali mengumumkan bahwa besok ia akan segera ber-
ao1"1.3eo) 

"

Tetapi apa yang terjadi setelah itu?
Tidak lama setelah Ali mengumumkan terjadinya perdamaian,

kesepakatan dan rencana esok hari, malam itu pula para gembong
fitnah pun mengadakan pertemuan. Di antara mereka terdapat al-

365) al-Bidayahwan Nihayah,7lZ3l dan Fathul Bary, Ibnu Hajar, 1246.
366) al- Bidayah wan Nihayah, 7 1239.
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Asytar an-Nakha'i, Syuraih bin Aufa, Abdullah bin Saba', Salim bin
Tsa'labah dan Ghulambin al-Haitsam. Alhamdulillah tak seorang-
pln dari kalangan sahabat yang termasuk dalam kelompok mereki,
sebagaimana dituturkan oleh Ibnu Katsir. Para gemboirg fitnah ini
membahas tentang bahaya perdamaian dan keiepakatan tersebut
bagi mereka. Kesepakatan para sahabat itu merup-akan bahaya dan
ancaman blgi mereka. Salah seorang diantaia mereka ineng-
usulkan; 'Jiha demikian halnya, kin segua bunuh sajaAli squti halnyg
Utsrnan'.

Tetapi Abdullah bin- Saba' mengecam dan menentang pendapat
ini seraya berkata kepada mereka, "Sesangguhnya heberharihn haiian
terletah pada pugaulan halian dengan masyarakat. Jiha halian berternu
dengan orang-orang maka kobarhanlah pepqangan dan pertempuran
dinnQ.ra mreha. Janganlah hnlian biarhan mqehn bqsatu Qrang yang
ada di sehitm halian ahan enggan melahuhan putempuran demi membek
dirinya..." Setelah menyepakati konspirasi ini meieka pun bbrpencar.
, Pada hari kedua, Ali berangkat kemudian diikuti oleh Thalhah
dan Zubair. Sementara itu perdamaian dan kesepakatan telah
dikukuhkan. Orang-orang purmenikmati malam terbiiknya kecuali
para pembunuh Utsmanyang gelisah di malam itu.

Sementara itu Abdullah bin Saba' dan kawan-kawan telah sepa-
kat untuk mengobarkan peperangan di ujung malam dan menjebak
orang-orang ke dalam peperangan tersebut-apapun yang ted-adi.

- -Orang-orang yang melakukan konspirasi jahat ini bergerak
sebelum fajar. Jumlah mereka hampir 2000 orang. Masing-mising
kelompok bergerak mendatangi k6rabat mereki lalu mElakukafi
serbuan mendadak'dengan pedang-pedang mereka. Kemudian
masing-masing kelompok 6a-ngkit irntuk-membela kaumnya.
ekhirnya orang-orang bangun dari tidur mereka dengan membawa
pedang seqaya berkata. .",fura penduduh K"fah menyerang hita pada
malam hari dan berhhianat hepada kita'. Mereka mengira bahwa
tindakan tersebut adalah rencana btrsuk yang dilakukan AI ra. Setelah
mendengar berita tentang hal ini, Ali bi:rkita ;'Apa yang t*i"a; ia"
masyarahat?" Orangiorang yang berada di sekitarnya berteriak;
"Penduduh Bashrah rtdiyg_ang hami di malam hai dan berhhintat
terh,a dap hami'. fgqqaiqh rnasing-masing kelompok mengambil
pedangnya, .me:nakai bajri perang dan'menunggairg kuda,lanpa
mengetahui hakekat yang seberlarnya. Karena itu wajar bfla
kemudian secara spontan terjadi feperangan dan pertempuran.

Orang-orang yang berhimpun di sekitar Ali berjumlah ZO.OOO
or.a.ng sedangkan orang-orang yang bergabung dengan Aisyah
q{ilaf 301000 orang. Sembntara itu para pengikut ISnu Sadda'
(Abdullah bin Saba') yang terabaikan-s-emog-a eflah memburukkan
mereka-tak henti-hentinya melakukan pembunuhan sehingga para
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penyeru dari pihak Ali yang menyeruka n "Berhentilah, berhentilah'
iidak mendaphtkan sanibutln sama sekali.35?)

Di tengah sengit dan berkecamuknya pertempuran itu, bila
wajah-wajah yang saling mengenal di bawah naungan keimanan
itu berhadapan, maka mereka saling menahan diri dan menghindaq,
tak peduli dari kelompok mana pun mereka.

Imam Baihaqi meriwayatkan secara bersambung, ia berkata:
Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar Muhammad bin al-
Hasan al-Qadhi, ia meriwayatkan dengan sanadnya dari Harb bin
al-Aswad Da'uli, ia berkata; Ketika Ali dan kawan-kawanirya men-
dekati Thalhah dan Zubair dan barisan pun telah saling mendekat
maka keluarlah AIi seraya menunggang baghal Rasulullah saw;
kemudian berseru, "Panggilhan saya ZubairbinAunnm." Setelah Zubair
dipanggil datanglah ia sampai tengkuk keduatunggangannya saling
bersentuhan. Ali berkata,"Wahai Zubai; demi Allah, apahnh enghnu
ingat hetiha Rasulullah saw melnrsatimu sedanghan hamibqada ditempat
ini dan itu?" I<ernudian beliau bertanya, "Wahai Zubair apahah kamu
mencintai AIi? " Lalu hamu nmjawab , "Mengapa ahu tidnk mencinni anak
bibihu dan anah pamanhu bahhan seagama denganku?" I{emudinn Nabi
sau bersabda, "Wahai Zubahi demi Allah, satu saat enghau pasti ahan
memeranginya dan menzhaliminya.'

Zubair menjawab,'Demi Allah, aku telah lupa ahnn puistiwa ttse-
but semmjah aku mendengamya dai Rasulullah. Tetapt sehnrang bant
teringat lagi. Demi Allah, aku tidah ahan memqangimu untuh selama-
laman3ta." Kemudian Zubair kembali dengan menuggang kendara-
annya membelah barisan.

Ketika onta Aisyah ra jatuh ke tanah kemudian sekedupnya di
bawa jauh dari medan pertempuran, Ali datang kepadanya seraya
mengucapkan salarn dan menanyakan keadaannya seraya berkata,
" Bagaimana keadaanmu wahai ibunda?" Aisyah menj awab, "Baih.' AIi
berkata, " semoga AIhh mengampunimu." Kemudian orang-orang dan
para sahabat datang seraya menqucapkan salam kepadanya dan
menanyakan keselairatanhya.sca) "

MASALAH MUA'WiYAH* DAN PERANG SHIFFIN
Ali kembali ke Kufah yAng telah dijadikan sebagai pusat L:hilafah.

Sesampainya di Kufah, All'segera mengutus Jurairbin Abdullah al-
Bajli kepada Mua'wiyah di Syam guna mengajak.bergabung ke
dalam apayang telah dilakukan orang-orang, dan memberitahukan
bahwa para Muhajirin dan Anshor telah sepakat untuk mem-
ba'iatnya. Tetapi Mua'wiyah berpendapat bahwa bai'at itu tidak
akan dinyatakan sah kecuali dengan kehadiran mereka semua. Oleh
sebab itu, Mu'awiyah tidak bersedia memenuhi ajakan Ali, sampai

367) Thrikh Thabari, 4/506 dan al-Bidayah wan Nihayah, 7 124O.
368) al- Bidayalt wan Nihayalt, 7 1241.
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para pembunuh Utsman diqishash kemudian kaum Muslimin memilih
sendiri imFm mereka.

Sernentara itu Ali berkeyakinan penuh bahwa ba'iat telah
dilakukan dengan kesepakatanllr tut Matlinsh (penduduk Madinah),
Danrl Hijrah Nabawiah. Dengan demikian, setiap orirng yang terlam-
batberbai'at diantara orang-orang yang tinggal di luarkota Madinah
berkewaj iban untuk segeraaerga6ring -keparf,a pembai'atan tersebut.
Adapun soal mengqishash para pembunuh Utsman, seperti telah
kami sebutkan, Ali sendiri termasuk orang yang paling bqrsemangat
keras untuk melakukannya, tetapi ia punya rencana yang matang
untuk menjamin keselamatan segala resikonya.

Demi mendengar penolakkan Mua'wiyah, Ali langsung me-
nanggapinya sebagai "Pemberontak" yang keluar d,ari Jama'atul
Muslimin dan Imam mereka. Kemudian Ali beserta pasukannya ber-
angkat pada tanggal 12 Rajab tahun 36 Hijri lalu pasukan dikon-
senterasikan di Nakhilah. Tidak lama kemudian Ibnu Abbas datang
kepadanya dari Bashrah, setelah bertugas sebagai wakilnya. Ali
memobilisasi pasukannya untuk memerangi penduduk syam dan
memaksa mereka tunduk kepada Jama'atul Muslimin.36e)

Setelah mengetahui hal ini, Mua'wiyah pun dengan serta merta
mengerahkan pasukannya dari Syam, hingga kedua pasukan ini
bertemu di daratan Shififin di tepi sungai Furat. Selama dua bulan
atau lebih kedua pihak saling bergantian mengirim utusan. Ali
mengaj ak Mua'wiyah dan orang-orang yang bersamnya untuk mem-
bai'atnya..Beliau juga meyakinkan Mua'wiyah bahwa qishash terha-
dap para pembunuh Utsman pasti akan dilaksanakan dalam waktu
dekat. Sementara itu Mua'wiyah menyerukan Ali, agar sebelum
melakukan segala sesuatu, hendaklah menangkap para pembunuh
Utsmanyang merupakan anakpamannya dankarena itu dia (Mua'-
wiyah) merupakan orang yang paling berhak menuntut darahnya.
Selama pembahasan dan perundingan ini barangkali telah terjadi
pertempuran-pertempuran kecil dan manuver.

Keadaan ini terusberlangsung hingga datangbulan Muhamam
tahun 37 Hijri. Kemudian Mua'wiyah dan Ali sepakat untuk mela-
\ukan "ge,ncatan senjqtA" selama sebulan, dengan harapan dapat
dicapai ishlah, Tetapi rnhsa "gencata senjata" ini berakhir tanpa
membuahkan hasil yangdiharapkan. Pada saat itu Ali memerintah-
kan seorang petugas untuk mengumumkan, " Wahai penduduh Syam,
Amirul Mu'minin menyatahnn kep"da kalian bahu:a aku telah memberi
wahtu yang cukup hE"do hnlian untuk hembab kEada hebmaran, tetapi
hnlian tetap tidah mau befi enti dari pembanghangan dan tidah mau henbali
hepada kebernran. I{arena itu, hini aku hembalihan perjanjian ini hepada

Yffiffingmuh 
kejujuran. Sesungguhnya Allah tidah mencintai para

369) a l- May ah w att Nilnyah, 7 I ?54.
37 O) a I - Bidayah w an N il uya h, 7 I ?-ffi .

Sirah Nabawiyah: Analisirs'Ilmiah Minhajiah 505



Saat itulah Mua'wiyah dan Amer bin al-Ash memobilisasikan
pasukannya dari segala arah. Demikian pula AIi, sijak malam itu ia
memobilisasi pasukannya. Ia mengangkatAsytar an-Nakha'i sebagai
komandan pasukan pendudnk Bashrah. Kemudian Ali berwasiat
kepada pasukannaya agar tidak mendahului penyerbuan hingga
penduduk Syam mernulainya, tidak menyerang orang yang luka,
tidak mengejar orang yang mundur melarikan diri, tidak membuka
aurat wanita, dan tidak menganiayanya.

Pada hari pertama dan kedua, pertempuran berlangsung de-
ngan sengit. Perang berlangsung selama tujuh hari tanpa ada pihak
yang kalah atau menang. Tetapi pada akhirnya Mua'wiyah dan
pasukannya semakin terdesak oleh pasukan Ali, Ali dan pasukannya
nyaris mencatat kemenangan.

Saat itulah Mu'awiyah dan Amer bin al-Ash berunding. Amer
bin al-Ash mengusulkan supaya Mu'awiyah mengajak' penduduk
Iraq untuk berhukum kepada Kitab Allah. Lalu Mu'awiyah ineme-
rintahkan orang-orang supaya mengangkat Mush-haf di ujung tom-
bak dan memerintahkan seorang petugas untuk menyerukan atas
namanya, "Ini adalah kitab AIIah diantara hami dan kal'ian." IGtika
pasukan Ali melihat hal ini -mereka sudah hampir memperoleh
kemenangan- terjadilah perselisihan diantara mereka: Ada yang
setuju untuk berhukum kepada Allah dan ada pula yang tidak meng-
hendaki kecuali peperangan karena siapa tahu hal itu hanyalah tipu
daya..

Sebenarnya Ali cenderung pada pendapatyang terakhi4, tetapi
ia terpaksa mengikuti pendapat pertama yang pendukungnya mayo-
ritas. Kemudian Ali mengutus al-Asy'ats bin Qais kepada Mu'awiyah
guna menanyakan apa sebenarnya yang dikehendakinya. Mu'awiyah
menjelaskan, "Mari hita hembali hepada kitab Allah. Ifumi pilih seorang
wahil yang kami setujui dan halian pilih puln seorang wahil yang halian
setujui. Kemudian hita semua menyumPah kedua wahil tercebut untuh
memutuskan sesuai dengan apa yang diperintahhan Allah. Apa pun
keputusan kedua wahil tqsebut wajib hita ikuti."

Kemudian penduduk Syam memilih Amer bin al-Ash sedang-
kan penduduk Iraq merriilihsbu Musa al-'Asy'ari. Maka diperoleh
kesepakatan antar kedua bilah pihak -setelah keduanya menulis
suatu perjanjian menyangk\rt hal ini- untuk menunda keputusan
tersebut sampai bulan Ramadhan, kemudian setelah itu kedua
Hakim tersebut bertemu di Daumatul Jandal. Setelah kesepakatan
ini orang-orang pun bubarkembali ke tempat masing-masing..

Ali kembali dari Shiffin menuju Kufah. Sementara itu, di kalangan
pasukan Ali terjadi perpecahan yang sangat berbahaya, sehingga
ketika sampai Ifufah Ali dinyatakan dipecat oleh sekelompok orang
yang menilai masalah tahkim sebagai suatu kesesatan. Mereka
berjumlah sekitar 12.000 orang dan berhimpun di Harura'. Kemu-
dian Ali mengutus Abdullah bin Abbas untuk berdialog dan mena-
sehati mereka tetapi upaya ini tidak membawa hasil apa-apa.
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Akhirnva Ali sendiri beranekat menemui mereka. Setelah berha-
dapan i.tgutt mereka Ali 6ertanya, "A1)a yang menyebabkan halian
miUnunan pembangkangan ini? " Mereka menjawab, " Masalah tahhim
yang hamuletujui al Snlpn." Ali menjelaskan, "Tetapi aku telah mens-
yarathan hepada hedua Hahiryitu agarmmghidupkan apayang dihidupkan-al-Qur'an - 

dan mematikan apa yang dimatihan al-Qur'an'" Mereka
mengatakan,"Coba jelaskan hepadn hami, apakah adilbernhkim hEada
orang di tengah gelimangan dnrah?" Ali menjawab, "I{ami t'idah bqhukum
h,epada orang tetapi berhukum hepada al-Qur'an, al-Qur'an ini adalah
tulisan yang termaktub di atas hertas dan tidah dapat berbicara. .Yang
dapat membunyikannya adalah orang." Mereka bertanya lagi, "Lalu
henapa hnlian batasi wahtuya?" Ali menjawab, 'Supaya orang yang
tidah tahu mmgetahuinya dan yang tahu dapat berpegang teguh. Semoga
Allah mempeftaihi umat ini dengan gencatan smjata ini."

Akhirnya mereka menerima pandangan Ali. Kepada mereka
Ali mengatakan; "Masuhlah hal'ian he negeri halian, sernogaAllah melim-
pahhnnrahmat-Nya hepada kalinn." Kemudian mereka semua masuk.

Setelah batas waktu yang ditentukan habis dan bulan Ramad-
han tahun 37 Hijri telah datang, Ali mengutus Abu Musa al-'Asy'ari
dengan sejumlah sahabat dan penduduk Kufah. Sedangkan Mu'awi-
yah mengutus Amer bin al-Ash dengan sejumlah penduduk Syam.
Kedua kelompok ini berkumpul di Daumatul Jandal. Setelah kedua-
nya memanjatkan puja-puji kepada Allah dan saling menyampaikan
nasehat, akhirnya diperoleh kesepakatan agar disiapkan lembar
catatan dan seorang penulis yang akan mencatat semua yang telah
disepakati kedua belah pihak. Nyatanya kedua belah pihak tidak
mencapai kata sepakat tentang kepada siapa urusan umat ini
(khilafah) akan diserahkan. Abu Musa al- Asy'ari setuju mencopot
Ali dan Mua'wiyah kemudian tidak memilih untuk Khilafah kecuali
Abdullah bin Umar, tetapi ia sendiri tidak mau ikut campur dalam
urusan ini.

Saat itu kedua Hakim telah sepakat untuk mencopot Ali dan
Mu'awiyah kemudian keduanya harus rnenyerahkan ini kepada
syura kaum Muslimin guna menentukan pi.lihan mereka sendiri.
Kemudian keduanya.tqendatangi para pendukungnya masing-
masing. Amerbin al-Ash inempersilahkan Abu Musa al-Asy'ari maju.
Seetelah memanjatkan )ujian kepada Allah dan shalawat kepada
Rasulullah saw, ia berkata, "Wahai manusia, setelah membahas urusan
umat ini hami bqkesimpulnn bahwa tidah ada sesuatu yang lebih baik
dan lebih dapat meusujudhan pusatuan sehin dari apa yang telah aku dan
Amer sepakati. Yaiu hami mencopot Ali dan Mu'awiyah."

Setelah menyampaikan kalimatnya, Abu Musa al-Asy'ari mundur
maka tiba giliran Amer untuk menyampaikan kalimatnya. Setelah
memanjatkan pujian kepada Allah kemudian Amer menyatakan,
"Sesungguhnya ia (Abu Musa) tehh menyatakan apa yang kalian dmgar
Ia telah mmcopot kawannya dan ahu pun telnh mencoptnya sebagaimana
dia. Tetapi ahu mengukuhhnn hatnanhu Mu'awiyah harena sesungguhnya
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ia adalah "putra mahkota" (Jtsman bin Afan, penuntut darahnya, dan
orang yang palihg bqhah menggantihannya. "

Setelah tahhim ini orang-orang pun bubar dengan rasa kecewa
dan tertipu, kemudian kembali ke negerinya_masing-masing. 4{t".
dan kawan-kawannya menemui Mu'awiyah guna menyerahkan
khilafah kepadanya. Sedangkan Abu Musa pergi ke Ivlekkatrkarena
malu kepada Ali. Ibnu Abbas dan Syuraih bin Hani' kembali kepada
Ali dan inenceritakan peristiwa teisebut.3Tr)

MASALAH KHAWARIT DAN TERBUNUHNYA ALI
Ketika Ali mengutus Abu Musa al-Asy'ari dan pasukannya ke

Daumatul Jandal, masalah kaum hhau:aij (pembelot) semakin
bertambah memuncak. Mereka sangat mengec?nq Ali bahkan secara
terus menerus mengkafirkannya karena tindakannya menerima
tahhim. Padahal kaum hhawarij ini sebelumnya termasuk mereka
yang paling antusias terhadap Ali.

Setelah upaya dialog dan nasehat yang dilakukan Ali kepada
mereka tidak bermanfaat sama sekali, akhirnya Ali berkata kepada
mereka,

Giivi,it&6y;,€$1 EFldr{6$ti*;}J1f:E;o
"sesunsquhnva kami berkewaiiban untuk tidak melarang
shalat di"masiid-masiid kami se'lama kalian tidak membangl
kang terhadai kami, kami tidak akan menahan bagian kalian
terhadap fa'i ini selama tangan-tangan kalian bersama tangan-
tangan kami, dan kami tidak akan memerangi kalian sampai
kali-an memerangi kami. "

Setelah mengumumkan penolakannya terhadap keputusan dua
hakim tersebut, Ali berangkat memimpin pasukan besar ke Syam
untuk memerangi Muiwiyah. Di samping itu Ali mendapat berita
bahwakhazt:arij telahmelakr,tkan berbagai kerusakan di muka bgmi;
menumpahkan darah, menidtgng jalan-jalan umum, memperkosa
wanita-wanita, bahkan merhbunuh Abdullah bin Khabbab, seorang
sahabat Rasulullah saw, dan istrinya yang sedang hamil. Akhirnya
Ali dan orang-orang yang bersamanya khawati{, jika mereka pgrgi
ke Syam sibuk memerangi Mu'awiyah, orang-orang khawarij akan
membantai keluarga dan anak keturunan mereka. Kemudian Ali
dengan mereka sepakat untuk memerangihhawaij terlebih dahulu.

Ali dan pasukannya, termasuk di dalamnya -para sahabat,
berangkat mendatangi mereka. Ketika sampai di dekat Mada'in,
Ali mengirim surat kepada orang-orangkhawaij di Nahrawan yang

37 l) al-Bidayah wan Niluyah, 7 1260.
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isinya,'Suahhanlah kepada kami para pembunuh saudam- saudnra kami,
supaya haini dapat mengqishash mreha hemudian setelnh itu hnrni akan
biar*nn kalian dan hami ahanmelanjuthanpujalanan ke Syam. Semoga
Allah mengernbalikan kalian kepada keadaan yang lebih baik dari hmdaan
seharang'.

Tetapi mereka membalas Ali dengan menyatakan, "I(amisemua
adalah para pembunuh saudara-saudara kalian!! I{ami menghalalhan
darah mqekn dan darah halian!!."

Setelah itu Ali maju menemui mereka kernudian menasehati
dan memperingatkan mereka, tetapi mereka tidak memberikan
jawaban_selain dari suara bersahut-sahutan sesama mereka yang
menyatakan siap perang dan menemui Rabbul'Alamin.

Sebelum memulai peperangan,-Ali memerintahkan Abu Ayyrb
al-Anshari agar m€nga4gklat panji keamanan untuk orang-orang
khawarij dan memberitahukan kepada mereka, 'Siapa yang datang
ke pnji ini mahn dia aman,. barangsinpa pugi hc Kufah dan Mada'in maka
dia aman'.

Maka sejumlah besar dari mereka pun meninggalkan tempat.
Orang yang tetap bertahan diantara mereka hanva sekitar 1000
glang yan-g-dipimpin oleh Abdutlah bin Wahab ar-Raliy. Orang-orang
khqua{j-lah yang memulai peperangan ini. Akhirnya mereka semua
berhasil ditumpas. Sedangkailyang syahid dari pfiak Ali berjumlah
tujuh orang.

B-erbagai situa-si buruk n-ampaknya masih harus dihadapi oleh
Amirul Mu'minin At ry. Pasukannya mengalami kegoncangin. Se-
jumlah besar pendudukf raq melaliukan pimbangkairgan teihadap-
_nya. Sementara masalah di Syam pun semakin meningkat. Mereka
berpropaganda ke berbagai penluru, seperti dikatakin oleh Ibnu
Katsif, bahwa kepemimpinan telah berpindah ke tangan Mu'awiyah
sesuai dengan keputusan dua hakim. Para penduduk Syam semakin
bertambah kuat, iementara para penduduli Iraq semakin bertambah
lemah.

Kendati mereka mengetahui bahwa Amir mereka, Ali ra, adalah
orang-yang terbaik $1ake bumi-pada saat itu, orang yang paling
zuhud, palqrg alim dartipaling ta[ut kepada Allah; Giapilierekl
tega mengkhianatinya Sampai membuainya benci kehidupan dan
mengharapkan kematian. Bahkan Ali sering mengatakai, "Demi
lllalWW membelah biii dan maniuphan rah, sesungguhnya jengot ini
?*?!" haretu kryln ini. Adahah hiranya sesuatu yang dapai **g-
hmtihan pendqitaon ini? "

Abdur Rahman bin M"ljim adalah salah seorang tokoh khawarij.
Ia sedang melamar seorangfoanita cantik bernamiQitham. Kareni
ayah dan saudara wanita ini tebunuh di peristiwa Nahrawan maka
ia mensyaratkqn kepada Abdur Rahman bin Muljim, jika ingin meni-
kahinya, untuk membunuh Ali. Dengan gembira Abdur-Rahman
bin Muljam menjawab, "Demi Allah, aku tidak datang ke negeri ini
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kecuali untuk membunuh Ali." Setelah menjadi suami istri, wani-ta

ili;;;"kit L".ut menggerakkan suaminya untuk membunuh Ali'
Pada malam Jum'it-tang gal 17 Ramadhan tahun 40 Hijri, Abdur

Rahman bin Muljam-bersama dengan dua orang temannya-Feng-
i"tuinii di depan pintu yang biasa iiilewatinya.. Dan seperti kebiasa-

u""v", Ali kelirar membang-unkan orang uniukshalat-subuh, tetapi
iu Jit.i"*an oleh Ibnu Mullim yang memukul kepalanya dengan
pedan! sehingga darahnya mengalir di jenggotnya.^ SItehh mingetahui bahwa yang melakukan tindak kriminal
ini adalah Ibnu Mu[am maka Ali beikata kepada para sahab afrrya, 'J'ihn

ahu mati maha binuhlah dia tetapi jika aku hi&tp maka aku tahu
iis"li""" bertindak terhadapnya.'-Kitika sakaratul maut, Ali tidak

-E"n".u"kan kalimat apabtin selain La llaha llatlah. Beliau wafat
pudi"rid 60 tahun. ftrihflhnya berlangsung selama lima tahun
kurang tiga bulan.

Ibnu Katsir menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa
Ali dikubur diDarul lrnirah (rtiahkeamiian) di Kufah. Tetapi keba-
nyakan ahli sejarah mengatakan,bahwa kaum kerabat dan.para
p"endukungnya"menyembrinyikan kuburannya karena khawatir t9r-
fruaif ti"a"u(an kauin khawiril. Banyak sekali.pendapatyang dike-
rn"[it "" tentang tempat pemakamannY?.Ada yang mengatakan
bahwa ia dipinda-hkan 

^ke 
Blaqi; atau dipindahkan ke tempat-tempat

lain.
Sedangkan Ibnu Muljim, pelaksanaan Qishashnya-dilakukan

ol.h ftasu""ta kemudian jisadnya dibakar dengan api.rzzl

BEBERAPA'IBRAH
Pertama: Apakah antara Ali dan mereka yang inginsegera me-

nuntut darah iJtsmun itu terjadi perselisihan yang mendasar
menyangkut masalah ini?-Barangkali 

anda mengetahui dari apa yang telah.kami sebutkan
di atas, bahiva tuntutan qiihash terhadap para pembunuh Utsman
U"[i" merupakan seQabterjadinya-pe*elisihan. Apa yang diing-
inkan oleh Aisyah, fhaihqb\Zybalr dan orang-orang yang bersama
mereka ialah di5 adikannya ptlaksan-aa n qis has h terhadap. parq pgm-
bunuh Utsman iersebuts-ebigai amalan yang pertama kali dilakukan
otrtt nti dalam khilafahnya. Sedangkan Ali memandang perlu diada-
kannya penertiban dan penataan ulangterlebih dahulu,-baru kemu-
dian beirrsaha membekuk para pembunuh Utsman dengan cara
yang lebih tenang dan cermat.

pandang"n yuttg dikemukakan dan diperintahkan Ali ini meru-
pakan pokok-penirasilahan yang kemudian diterima oleh pihak lain
han miniadi iandasan bagiiercapainya ishlah antar semua pihak -
termasu[ didalamnya Aisyah, Thalhah dan Zubair- sehingga semua

372) Taihh Thalnri, 5l l'33 dan al-Bidayah wan Nihayah, 7 17J,5.
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sepakat untuk menyerahkan urusan tersebut kepada kebiiaksanaan
Ali, selama semuanya telah sepakat untuk milaksanakin qistush
terhadap Fpra pemlSunuh itu. berdasarkan kepadi F;ip i;it.h
semua pihak sepakat untuk melepaskan tugas ydng mit ka iasakan
:9bag11 tangungiawab di atas pundak mereka masing_masing.
Kemudian mereka memutuskan-untuk kembali ke negefi masin!-
masing.

Kedua: Jika demikian-halnya, lalu apayang menghalangi pelak_
sanaan kesepaka.tan tersebut? Agalah g^edngin y""! r"."itt5t-"ei
mereka meneruskan apa.yaLg telah meieka putuikafr, yiito menye-
rahkan pe^rsoalan kepldi Ali dan bekerjasim" dengi""ya a;E;
segala hal?

, Sgqerti anda ketphui bahwa yang menghalangi mereka itu
nanyalah rlpu- daya dan konspirasi yang diprogram oleh para
gembong litna_h terutama Abdullah bin Saba,itbnu Sauda,). ?ara
gembong fitn1h ini telah memutuskan-setelah i"-a, ;";t i;ik";
kesepakatan kaum Muslimin-untuk mengacaukan bariian dan
mengejutkan kedua,!e{ah.pihak, di tengih-kegelapan, a."!"n
pe$3ng-gedang yang ditebaslian _secara ..refr babi ffi t"; ;r"; menim_
bulkan titnah dan menghilangkan kepercayaan di aitara kedua
P:l* pfr*lBjldlh.qasinq-Tiging dafi kearia.ba"h pii;"k mengira
Puly" pjhak lain telah melakukan tipu daya dari barik kedok ier-janjian damai.

Itulah yang benar-benar telah terjadl.-npq daya seperti ini
merupakan perbuatan murahan dan mudatr iitat<tiiian. ia tida[
memerlukan banyak hal, selain dari watak yang iahai au" rc*u-
nusraan yang cemar.

, _ ,, N"prn.apakah yang dapat dilakukan-oleh para sahabat yang
berjiwa bersih dari segala rlrpa tipu daya dan kddegilan itu, s6laii
{ari. m.empertahankari diri diri r.rangin-s..urrgurr"-.tta"a* it rr
Apakah yang dapat mereka fahami d'alam -"f,urriit u'iit d"k"r,
tersebut selain dari kesimpulan bahwa tindakan itu merupakan
serbuan mendadak yang direnqnakgr.r oleh pihal- t;i"t5;dtip";
9emikian, anda lilri.l,getiap kali salah r"or'u"g aiu"i.ri mereka
berhadapan .dengan'QCIlg yang dikenalnya A;"6;;ia merta
masing-.masing dari kedtiahyJmenahan diri din nt""yutut""
penyesalannya.

, , Dengan.demikian,-fitnah ini sebenarnya tidak muncul karena
kedunguan dan tedegilaT. yang men4ominasi jiwa para sahabai,
bark yang ada di pihak Ali ataupun di pihak ying Hin. Fitnah ini
T-11",,r, ctan orang-orang.susupan yang melaku\an makar jahat
terhadap semua sahabat, di pihak manapun mereka berada!!"
, _, -4.,.hrJa setelah itu anda membacJbuku-buku tentang fitnah
rm, fidak ada.yang mengingatkan kepada kuku-kuku beracui fitnah
rnl oan membongkar-peranan4ya yang sangat besar dalam semua
peristiwa yang terjadi. Buku-but<ir iti biaianya hanva berbicaia
tentang tenomena yang mencuat ke permukian, tanpa melacak
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akar-akar dan unsur-unsur penggeraknya. Mereka mengupas
panjang lebarpara korban fitnah ini seraya melancarkan serangan,
lu"i"n,"k.itik'dan tuduhan, tetapi merlka tidak pernah menye-
butkan, walaupun dengan satu kata, para gembong finrah yang b"k"tj"
secara rahasia menghembuskan api fitnah tersebut, sejak dari
rencana membunuh Utsman sampai dengan membunuh Ali ra.
Tidakkah penulisan tentang fitnah ini dengan cara demikian, meru-
pakan bagian tak terpisahkan dari makar itu sendiri?!

Ketiga: Berangkat dari keyakinan kita kepada. keikhlasan Ali
ra dalam setiap tindakannya dan bahwa beliau tidak memper-
turutkan hawa nafsu atau kemaslahatan pribadinya dalam semua
tindakannya.. . Berangkat dari keyakinan kita terhadap ilmunya yang
sangat luas dan bahwa beliau merupakan referensi danmustasyar
aunnal bagi masing-masing dari ketiga Khalifahsebelumnya... Mem-
perhatikan bahwa beliau telah menerima pembai' atan orang. :orang
setelah terbunuhnya Utsman dan menganggap penolakan Mu'awiyah
terhadapnya sebagai tindakan pembangkangan, kemudian setelah
melakulian dialog yang panjang ia memperlakukan Mu'awiyah sebagai
pembangkang, maka berdasarkan kepada alasan-alasan di atas;
kami m#yutii.att apa yang pernah dinyatakan oleh Jumhur ulamat
kaum Muslmin dan Imam mereka bahwa Mu'awiyah telah melakukan
pembangkangan dengan penolakannya terhadap Ali, dan bahwa
Ali adalah Khalifah yang syar'i setelah Utsman.

Tetapi kita tidak boleh melupakan bahwa dia (Mg'awiyah)
melakukan pembangkangan itu dalam rangka berijtihad. Karena
itu, jika dibolehkan bagi lawan ijtihadnya (Ali ra) pada saat itu untuk
mengingatkannya, kemudian memperingatkan dan memeralginya,
maka setelah hal tersebut meqjadi lembaran sejarah, kita tidak boleh
lagi melancarkan cacian dan kritik teru9 me4erus kepadanya y?ng
pada hakekatnya tidak akan membawa faedah sama sekali. Apalagi
menganggapnya sebagai musuh bebuyutan kita.

Dari sudut pandang aqidah cukuplah kita mengetahui, berda-
sarkan kaidah-kaidah peneiapan hukum, bahwa Khalifah sesudah
Utsman adalah eli ra::.$qdangkan Mu'awiyah dengan pembang-
kangannya terhadap Ali rd Nierup akan pihak, " pembero ntak" ftughat) .

Selebihnya kita seiahkan uqusinnya kepada Allah swt.
Keempat: Siapa saja yang memperhatikan sikap kaum hhawaij

dan revolusi dalam rangka mendukung dan membela Ali sampai
kemudian membangkang dan memusuhinya adalah merupakan
korban "ekstrimisme" semata-mata.

Anda tahu bahwa aqidah dan perilaku Islam hanyalah didasar-
kan kepada prinsip "wasathinh." Sedangkan batasan-b_atas-an tentang
wasathiah ini hanya bisa dipahami melalui kaidah-kaidah ilmg. Siapa
yang menimba ilmu dari zumber-sumbernya serta memper-hatikan
i"gfiu kaidah dan konsekuensinya dengan ienuhkesabaian, niscaya
akln selamat dari sikap "ekstrim" yang tercela.
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Kaum hhawaij ini seluruhnya berasal dari orang-orang Arab
Badui yang berwatak kasat dan ehosional. Mereka tidak mengenal
sama iekali kaidah-kaidah ilmu pengetahuan, sehingga mereka
mudah sekali memperturu&an dorongan hawa nafsu dan kekasaran
watak mereka yang pada akhirnya mereka berani mengkafirkan
Khalifah Ali 4irana[tahu wajhah- karenabeliau menerima tahkim.
IGmudian,dari sikap mereka ini lahirlah pandangan mereka yang
mengkafirkan semua orang yang melakukan dosa besar. Bahkan,
sebagian mereka mengkafirkan orang yang melakukan maksiat
apapun bentuknya

Pengaruh-pengaruh "ekstrimisme" ini sampai sekarang masih
tetap ada. "Hobi" mengkafirkan sesama muslim, karena sebab
ringan, hanyalah merupakan cermin dari pola pikir ekstrim ini.
Ekstrimisme ini, seperti telah kami tegaskan, merupakan pola ber-
pikir yang menolak ilmu dan syari'ah serta menenb{rg segala ka-
idahnya. Wallahu a'lam. I
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