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MUKADDIMAH 

Kitab kecil ini berjudul: Sekilas 
Tentang kehidupan Nabi Besar Muhammad 
disusun oleh Alustadz Talip Alp dalam 
Bahasa Inggeris yang kami telah terbitkan 
berulang kali. 

Alhamdulillah, dengan bantuan: Isla
mic Research Institute (Yayasan Lembaga 
Penelitian Islam) di Jakarta Indonesia, 
buku tersebut telah di terjemahkan keda
lam Bahasa Indonesia dan telah di terbit
kan pula di sana. 

Untuk kali ini kami terbitkan kembali, 
mudah-mudahan usaha kami ini mendapat 
Taufik serta Hidayah dari Allah s.w.t., 
karena hanya kepada Nyalah sebaik baiknya 
tempat meminta pertolongan. 

Tehran, 25 - 4 - 1398 H. 

4 - 4- 1978 M 



..;,,;a-JI •-s}s.l I l.r-, I 

.l.> I _,-,,J s,,.J I j.,, _, LS .;J I '-:-' l.S:.J I I .:U. ,) 

•L.it. -~~., ~.).l.ol ·..,,..'.:)1..1 ~ -~~ 

r-1w1 ,.s9 ¼--',,;_,:;., r,.:,., , ..:;,W ·•.a, -~, 
'._.IS' ~I ·..,,_.'.:)L.'.)11 ·._,....l-11 Jl..,,I ·..,...1l.o, , .JS" 

·u"/'.)11 '-:-'~ 

I.) I_, , .:; I... I_, ·.:;~ ..,.,l.S:.Jt 1.:u.i _;.::, ) SJ_, 

-~l;..1..-ll 'ilol,- IS' ·..,_.)I ..i...,;_; IS'..:;,~_, 
I •... . i ..s...L.. ' . I . " • .:u. J ~I ...........,I.) .. e:,,c,-.. ~ . ., 

.:;I t:.J ~I 0" _, . '..Ll_,..JI ._,,,_). .y l:..., 

.S•,_;K; ...;,- L.,;I_. l..1~_, l,.S'.l ~.)I:. -S,,... L:.J.) 

· ..,,.,..iY, •~{';..:,lo.. -s_,.;,.I W .S..1,,_,:r-, 



.S ~ "'-~,-, \..;.,,.;;I.a; ,) S..ts:.. I., ' IS 

1.5.l.o, , ~ ~I ~, ..... , .. ll, , ..,..65:.11 I~ J,... 
151 ,) , .~,.....; IJ', a..;. y..u::...1 ~I ·;.l!WI 

, -~~I.~ IJ' ..,..l:.S -sl ,1 , ~l,.. IJ' ~ 

l ...... '-'---~ ,I • _.. .. II "o!..-l..J <'I .-..;1 ., .. 
~ ..,...., ' ~ ,s- .. . ' u.J '- .,., 

. l.)~1, I~ r,A.?1, wl_,- .:.,-1 IJ' i.S....i.; 

L:..;I~ ~ .) SJ ~ ci,_11 ~ , 
u,,.iJI ~,i ,i, &Ii .l..ol J,L. ~ -5.l.,,_,.,.JI 

. ·.;_,,.~~I ""Ll_;..01 ~·y)I ~ ~ 

·.;_,,.j..~I d .. ..i.,;.JJ '..,,._)WI 'o.-_,.JI 

(fo.ll, -~_;JI, ....W.bJI -~) 

,).,....,,1-..:,I~ 



Pembaca yang budiman: 

Buku yang berada di hadapan saudara 
ini adalah merupakan salah satu dari sekian 
banyak buku - buku yang diterbitkan dan 
diedarkan oleh: JAMAAH AL-IKHW AH 
AL-MUSLIMIN (A Group of Muslim 
Brothers) dalam berbagai bahasa, dan 
menyebarluaskannya keseluruh penjuru 
dunia, yang bertujuan menyampaikan da'
wah Islamiyah kepada seluruh ummat 
manusia. 

Kiranya saudara dapat membacanya 
dengan teliti dan penuh perhatian, dan 
bila saudara berminat mempelajari, dan 
memperdalam sekitar persoalan ini, maka 
kami mengharap agar saudara mengadakan 
korespendensi dengan kami, bila kami 
dapati saudara sebagai pembaca yang 
penuh kesungguhan, wajarlah bagi kami 
untuk memenuhi kebutuhan saudara de
ngan buku - buku yang kami t.erbitkan 
dan edarkan. 



Disamping itu memungkinkanpula 
bagi saudara untuk mengemukakan penda 
pat tentang buku ini, baik dari segi pem
bahasannya, maupun manfaat yang dipero
leh darinya, demikian pula bagian yang 
mana dari pembahasan buku ini, ataupun 
buku yang mana dari sekian buku - buku 
kami yang sampai kepada saudara, menurut 
pandangan saudara banyak manfaatnya 
bagi diri pribadi saudara serta masyarakat 
dalam lingkungan saudara, dengan demi
kian berarti saudara telah menjadi pembaca 
kami yang terbaikdan bersungguh-sungguh. 

Saat itu pula saudara dapat me
nyampaikan alamat kami kepada sahabat -
sahabat saudara serta bagi mereka yang 
berhasrat mempelajari Islam. 

Sekretaris Penerbit, 

JAMAA'H AL-IKHWAH AL-MUSLIMIN 
( A GROUP OF MUSLIM BROTHERS) 





IN THE NAME OF ALLAH, 

THE MOST COMPASSIONATE, 

THE MERCIFUL. 

PIUU..6e. be1.ongi, t.o AUii.h, the. Lo1t.d 06 all beh1g6; 

the. Moi.t Compa,6i.iona..te., the. Me.1t.c-i.6ul.; 

the. Mai.te.1t. 06 the. Va.y 06 Ju.dgme.n,t;; 

The.e. onl.y we. i, e.Jt.ve., a.nd to The.e. alone. we. p1t.a.y 

601t. l>U.C.C.Ou./t.; 

Gu.Me. 11.6 in the. i..tJuught pa.th; 
the. pa.th 06 thoi.e. whom Thou. hai.t blui.e.d, 

who a.Jt.e. immune. 6Jt.Om Thy Wit.a.th 

a.nd ha.ve. ne.ve.Jt. gone. ai.tlt.a.y, 

0 AU.ah! i.e.nd you.IL blui.ingi. to the. he.a.d 06 

you.It. mui.e.nge.lt.6 a.nd the. lai.t 06 

you.It. p1t.ophe.t6 Mu.~a.mma.d, 
and hi6 pu.Jt.e. and c.le.an6e.d plt.oge.ny. 

MAo Hnd you.It. blu6-lng6 to all you.It. 
p1t.ophe.u a.nd e.nvoy6. 







Dengan bangga kami menyajikan buku 
kecil ini suatu kejadian yang sangat dalam 
artinya bagi jiwa setiap Muslim. Ia adalah ten
tang kehidupan dari Nabi Muhammad saw. 
Tak perlu untuk ditegaskan lagi baga.imana 
pentin_gnya mempelajari contoh yang agung 
dan pernyataan praktis dari ajaran Islam ini. 
Tradisi dari Nabi telah dipandang seba_gai mo
del bagi seluruh umat Islam. dan menetapkan 
gambaran umum tentang kehidupan seorang 
Muslimin. Atribut2 dan kwalitas2 dari Nabi 
saw adalah agung dan mengerti tentang kt!pri
badiannya memerlukan studi yang sangat has 
ti2 tentang keadaan2 masa kini. Demikianlah, 
kita berharap agar buku kecil ini akan mem
beri dorongan bagi pembacaan selanjutnya 
yang lebih luas tentang kehidupannya. 

Tulisan yang luarbiasa ini ditulis oleh 
saudara kita Talib Alp dan telah diterbitkan 
secara sukarela oleh Perkumpulan Pemuda 
Islam di lnggeris. 

Penerbitan pertama yang berjumlah 5,000 
buah telah banyak menarik perhatian bagi 
buku kecil ini. 

Kita berdoa kepada Alah Yang Maha 
Kuasa bagi · bimbingan dan sukses dalam usaha 
kita. 
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KAT A PERKENALAN 

AT AS NAMA ALLAH MAHAPENGASIH 
MAHA PENY AY ANG. 

,.Kita berada dalam suatu masa kemajuan 
ilmu pengetahuan, suatu era kemajuan tekno
logi, suatu abad penemuan2 tanpa henti2nya. 
Dalam masa perkembangan fenomena materiil 
ini manusia telah mencapai suatu tingkat ter
tinggi pengetahuannya tentang ilmu alam di
banding dengan apa yang dia kefahui kira2 

satu abad yang lalu. 
Secara konsekwen pengetahuan dan pe

ngalaman yang telah ia capai selama lebih dari 
beberaea dekade yang lalu telah memberinya 
keberanian dan kepercayaan begitu jauh 
sehingga membuat dia mengambil projek2 ber
bahaya dan penuh kepetualangan. Dia telah 
mencapai secara sukses dasar samudera dan 
mendaki daerah tertinggi dari langit. Sekarang 
ini dia terlibat secara buas dalam kompetisi 
yang akan, mendarat c; planet2 lainnya. Setelah 
menyaksikan segala prestasi2 ini seseorang 
mungkin akan berpikir bahwa manusia pantas 
untuk diberi ucapan selamat terhadap sum
bangan2nya yang berganda bagi dunia perada
ban dalam bidang ilmu pengetahuan dan tek
nologi. Secara kurang beruntung fakta2 yang 
ada menghalangi kita utk. berperasaan terlalu 
bangga apa yang dipunyai manusia. Pengala-
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man pahit yang dirasakan dari dua Perang 
Dunia yang lalu telah membawa kepada keke
cewaan dan keresahan. Optimisme yang ter
dapat dalam pikiran seseorang dengan keme
nangan demi kemenangan dari intelek manusia 
terhadap kekuatan2 alam menyerahkan tem
patnya. setelah dua kehancuran yang lalu, 
untuk berperasaan tidak adil dan muak. Ke
nyataan yang benar menunjukkan akan fakta 
bahwa yang memonopoli ilmu pengetahuan 
berobah menjadi suatu kehancuran dari kwa
litas manusia, seperti magnamitas, perasaan 
adil dan sama, memperhatikan kemanusiaan. 
secara singkat ialah segala nilai2 yang membuat 
bedanya manusia dari binatang. Kesalahan2 

masalalu telah membuat otak manusia tidak 
mempunyai kepercayaan dan juga membuat 
mereka tidak bersatu dan berm-usuhan. Dalam 
keadaan seperti ini, prospek bagi perdamaian 
dunia, untuk lebjh realistis, tidak terdapat se
karang, juga tidak untuk kita percaya akan 
alasan b�hwa orang2 yang bertanggungjawab 
bagi keadaan kacau sekarang ini akan berusa
ha mencari perdamaian clan kebahagiaan du
nia. Sebaliknya, segala apa yang dikerjakan 
negara2 besar didunia setelah itu adalah usaha 
supremasi tethadap seluruh dnnia. Masyara
kat modern adalah sakit dan tak menentu. 
Harus dicatat bahwa hal ini bnkanlah untuk 
pertama kali dirnana manusia telah terjun 
kedalam suatu lobang yang sama diciptakan 
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karena tidak · adanya bimbingan · yang benar: 
seseorang yan_g bersedia mengambil perhatian · 
sepenuhnya terhadap kelemahan2 manusia dan 
nalurinya. Tak sorangpun dalam perasaan yang 
benar daP._at berpendapat bahwa intelek manu·
sia sanggup untuk menggariskan suatu cara 
hidup dimana, jika diikuti secara tegas, akan 
dapat menyelamatkan dia dari jatuh kedalam 
kekacauan. · 

Banyak ideologi yang sekarang•ini. menga 
takan mempunyai good will dan mutu yang· 
dapat membawa manusia kepada keniakmuran 
dan kebahagiaan. Demikianlah, dalam praktek · 
mereka tidak kelihatan jujur dan tidak kom
peten untuk menyediakan bagi manusia de
ngan · apa yang · mereka telah janjikan kepada
nya: - bukannya memecahkan persoalan2 kita 
tetapi mereka telah menambahkan kepadanya 
se'Suatu dengan menciptakan suatu dunia yang 
hancur disebabkan '. ketegangan dan penyakit2 

sosial". Dalam pendapat kita dunia adalah 
sangat membutuhkan I~lam _:. agama perda
maian. berserah diri kepada Pencipta Alam 
Semesta. Agama dari Ibrahim,· Musa, Isa dan 
Muhammad adalah semuanya bertujuan untuk 
perdamaian. Dengan menyaksikan, kebankrutan 
dari sebegitu banyak "isme2" sekali lagi. kita· 
m.erasakan dorongan untuk menghubungkan
nya kepada Na.bi Terakhir dari Islam sebagai 
harapan terakhir bagi penyelamat kita. semua. 
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Dalam menjawab permintaan dari seorang 
pelajar yang mencari nasehatnya, Al Ghazali 
menulis : .. Anakku yang tercinta, mudah2an 
Altah menghitung anda diantara orang2 yang 
patuh kepad,i-Nya dan membimbing anda ke
jalan Allah. Ketahuilah bahwa sumber dari 
nasehat2 yang baik adalah Kerasulan dari Na
bi terhadap siapa perdamaian dan rakhmat 
Allah diberikan. Jika "Sekarang anda telah men 
dapatkan pegangan dari sumber ini apa yang 
anda perlukan dari nasehat saya tidak perlu 
lagi ? Tetapi jika anda masih belum dapat 
mengambil manfaat dari pelajarannya. maka 
apa · yang anda dapatkan dan pelajari selama 
tahun2 ini ? (1) 

Al Ghazali menjelaskan pada peristiwa 
lainnya ... Jika seseorang berpendapat hadish2 

Rasul Allali (saw) dan apa yang berhubungan 
dengan tradisi itu mengenai keprihatinannya 
untuk �enunjukkan kepada orang jalan yang 
benar dan kerelaannya untuk membimbing 
manusia dengan berbagai tindakan simpati 
dan belas kasih untuk memperbaiki tingka.h 
laku dan sifat2 mereka dan untuk memperbaiki 
hubungan baik kedua pihak - dengan mem

bawa mereka kejalan yang baik kearah mana 
merupakan dasar yang mutlak perlu bagi sega
la perbaikan2 baik agama maupun. sekuler -
jika seorang mempertimbangkan ini, seseorang 
menuju kepada pengetahuan yang diperlukan 
bahwa goodwillnya terhadap rakyatnya lebih 



besar. daripada seorang ayah terhadap 
anaknya." (2) 

Mempelajari kehidupan Nabi saw tidak 
akan pernah dapat didalami benar karena ha
nya dengan suatu pemeriksaan teliti dari ke
pribadiannya selama masa perjuangan hidup
nya seseorang dapat mengerti semangat dari 
Risalah Suci dengan mana ia diberi kepercaya
an. Berkata Al-Qur'an : 

.,Benar pada Rasul Allah anda mendapat
kan suatu contoh baik tentang beliau yang 
mengarahkan pandangan pada Allah dan Hari 
Kemudian, dan banyak mengingat Allah." (3). 
Juga dikatakan .. Dart apa saja yang dila
rangnya, jauhi (daripadanya)" (4). Adalah jelas 
kedua ayat Al-Qur'an ini cukup untuk men
dorong seorang Muslim untuk mengambil per
hatian mempelajari dengan serius tentang 
Hadith Nabi dan bertingkah laku sebagaimana 
mestinya. 

Kita bersyukur. bahwa tata hidupan priba
di dan bermasyarakat dari Rasul Allah telah 
tercatat secara terperinci. Pengikut2nya dengan 
cepat menghitung sampai kepada. rambut pu
·tih yang terdapat pada jenggotnya dan juga 
menulis secara terperinci sampai sepatu beliau. 
Karya pertama yang ditulis yang berhubungan 
dengan kehidupan Nabi saw. dibuat oleh Ur
wa. yang disebut pernah bertt!mu dengan bebe
rapa sahabat dari Nabi, dan muridnya Zubri. 
Ada yang ·menyebu~ karya tulis pertama 
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dibuat Ibn Ishaq yang wafat di Baghdad tahun 
150 A.H. Yang tertua dan paling dapat diper
caya dari buku2 sepert:i itu yang telah diturun
kan kepada kita adalah yang ditulis oleh Wa
qidi (d. 207 A.H.). Ibn Hisham (d. 313 A.H.) 
dan Tabari (d. 315 A.H.) (5). Sebagfan besar 
dari hadith Nabi, mulai ditulis dimasa hidup
nya (6) dan dikumpulkan setelah beliau wa
fat. Adalah . perlu untuk ditekankan bahwa 
,,ilmu Hadith" telah berkembang sangat ting
ginya dan metode authentifikasi benar2 me
nakjubkan. 

MASA PENUH KEGELAPAN. 

Arti dan pentingnya ajaran Nabi saw 
dapat lebih baik dimengerti dengan melihat 
kebelakang kemasa Arabia sebelum Islam. 
Para ahli sejarah menghubungko. .. kepada IJlasa 
ini sebagai ,.masa kegelapan" (Jahiliyah). Se
belum datangnya Islam, semenanjung Arabia 
merupakan pemandangan dimana tidak ada
nya peraturan yang berlaku. Tergantung kapa
da tempat mereka berada, penduduknya telah 
menganut berbag<;li kepercayaan seperti Judais
me, Kristen. Zoroastrianisme, dll. Telah dihi
tung bahwa 20 abad sebelum datangnya Islam 
Nabi Ismail telah diturunkan untuk membim
bing suku2 Hiiaz, Yaman dan Amalika. Semasa 
waktu yang begitu lama, kebanyakan dari 
ajaran2nya dihapus habis. 
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Hanya konsep Esanya Allah yang masih ada 
untuk beberapa waktu lamanya. Enam, atau 
tUjuh abad sebelum dimulainya Kebangunan 
Islam, Hijra Amt bin Luay. yang kemudian 
menjadi kepala suku di Mekkah membeli se
buah patung dari Balqa dimana dia mendapat 
kan pengobatan medis. Kemudian kira2 tiga
ratus enampuluh patung_ dibuat dan dibangun 
disekeliling Ka'ba. Sementara waktu berjalan 
tetus dimana penyembah2patung mulai berku
rang terus kar,ena seorang pemuja patung ha
rus memakan patungnya yang dibuat dari kur
ma apabila ia merasa lapat dan menggunakan 
batu untuk · membersihkannya dalam kamar 
milndi. (7). 

Hal ini merupakan suatu pelajaran yang 
tak dapat dilupakan _bagi generasi sekarang 
dan masa depan hllgaimana keingkaran dan 
tidak adanya orang mengingat akan Allah, dan 
wibawa yang diturunkan melalui firman-Nya 
membawa suatu bangsa yang kuat berbalik 
menjadi suatu keadaan yang penuh kegelapan. 

Beberapa suku Arab memandang anak2 

petempuan mereka sebagai bencana dan apabi 
la mereka mencapai umur 5 atau 6 tahun 
mereka dikubur hidup2• Ada diantaranya mem 
bunuh anak2nya karena takut akan kemiskinan. 

Dalam masyarakat yang tidak berlakunya 
hukum. moral menjadi tidak ada pe_gangan. 
Apabila seorang suami mati, isterinya diturun
kan kepada saudara lakinya yang terdekat. 
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Dalam keadaan begini, seseorang dapat menja
dikan ibu angkatnya sebagai isterinya. Tidak 
ada hukuman yang menyangkut perkawinan 
dan perceraian. Seorang laki2 dapat mempu
nyai sebanyak isteri dikehendakinya dan men
ceraikan sekehendak hatinya. Untuk mencerai
kan isterinya cukup bagi seorang laki2 menga
tahn kepadanya ,,anda kepada saya sebagai 
punggung dari ibu saya," tetapi ia tidak boleh 
untuk mengawini laki2 lain. Dengan demikian 
kaum wanita serin_g diperlakukan seperti ba
rang dagangan, dijual atau ditukarkan. 

Budak, wanita maupun priya adalah sama 
merupakan mangsa dari masyarakat kejam 
yang mempunyai kekuasaan tak terbatas ter
hadap hidup atau mati mereka. 

Perjudian, pemabokan dan perzinaan, ke
kejaman clan perompakan adalah suatu ha! 
yang dibanggakan bangsa Arab pada waktu 
itu. Demikianlah kehidupan se-hari2 mereka. 

Bangsa Arab sebelum Islam merupakan 
suatu kehidupan suku. Konsep kebangsaan 
ata11 pemerintahan, asing terhadap mereka. 
Hubungan antar-suktt adalah sangat buruk da
ri pada yang dapat dibayangkan. Limapuluh 
tahun sebellfm Ic;lam telah terjadi 132 pepe
rangan antara s11k112 ini. Sifat ingin perang da
ri bangsa Arab ini tercermin dalam syair2 ku
no mereka. Seorang penyair Arab menulis : 

.,Jika kami tak menemnkan musuh dari 
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suatu suku, kami pergi berperang dengan 
suku yang rapat dan bersahabat, Dan 
n;1fsu perang kami dengan demikian ter
penuhi. (8)". 

Bangsa Arab bukanlah bangsa yang suka 
menulis. ,.Walaupun dalam kota besar seperti 
Mekkah, dimana perdagangan berkembang dan 
para pedagang mengadakan transaksi berdasar 

· kredit, tidak terdapat lebih dari 15 atau 20 
orang yang mengetahui membaca dan menu
lis. Baladhuri malah menamakan hal ini 17 
individuil". (9) 

. Disamping semua yg telah dikatakan dan 
beberapa kekurangan2 lainnya, bangsa Arab se
belum Islam mempunyai kwalitas2 yang patut 

. mendaoat pujian. Mereka berbicara terus te• 
rang, ramah-tamah, lapang hati, berani dan 
tidak pernah rrl.enyerah kepada musuh. Demi
kianlah karena tak adanya instruksi2 yang se
hat, bagaimanapun baiknya kwalitas mereka 
dapat terbe "'l.am kepada penyalah-gunaan. 

Tetapi apakah kebobrokan moral 101 

hanya terdapat pada bangsa Arab saja. Sudah 
jelas tidak. Keadaan mereka sekarang mungkin 
mengarah kesuatu kehidupan yang mewah 
dan Beradab. Dengan demikian kegelapan telah 
rnembawa ummat manusia kepinggir jurang 
kehancuran dari mana hanya sesuatu yang 
penuh mukjizat yang dapat menyelamatkan 
mereka. 
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RASUL AlLAH , . 

Ketika umma� manusia berada dalam ke
gelapan dan praktek1 yang.berbahaya, ALLAH 
dengan belas-kasih-Nya yang tak ter�gga 
mengangkat seorang Nabi dati antara m�ka 
untuk mensucikan mereka dan mengembalikan 
kebesaran mereka yang telab · hilang, .Muham
mad (saw). Anak piatu dari Abdullah. anak 
termuda dari Abdul Muttalib, ireorang pemun
pin terkemuka di Mekkah. dan Atninab, put� 
dari Wahab, anak dari Abd. Manaf, anak darl 
Zuhrah. kepala dari Bani Zuhrah lahir, menu
rut golongan majoritas, 12 Rabiulawal (kira2 

22 Ae,ril) 571 A.C. @. Nama Muhammad (ber 
arti • .Seorang Terpuji") · telah diberikan kepa
danya oleh kakeknya Abdul Muttalib. IC� 
ditanyakan pilihannya tentang nama yang tak 
biasa ini, kakeknya menjawab • ,.Saya ingin 
agar ia diagungkan disyorga karena Allah dan 
dibumi karena inakhh1k-Nya." Seminggu atau 
dua minggu setelah kelahirannya, Muhammad 
dipelihara dan disusukan oleh Halimah dari 
Bani-Saad, sebagimana hal ini telah menjad! 
kebiasaan dari golongan ningrat dikota Mek• 
kah. Halimah menyusui Muhammad . selama 
lima tahun, dan sebagai balas-jasa ia dihormatl 
dan mendapatkan penghargaan .Yang tinggi 
juga keluarganya, selama hidup beliau. Beliau 
memberikan kepada Halimah seekor onta pe
nuh dengan barang2 dan 40 ekor domba. 
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Muhammad baru berumur kira2 6 tahun 
ketika ibu beliau wafat. Sejak dari saat itu 
beliau dibesarkan oleh kakeknya Abdul Mutta
lib. seorang tua yang sangat penyayang. Dan 
setelah wafatnya Abdul Muttalib, dua tahun 
kemudian. ~meliharaan Muhammad (saw) ja
tuh ketangan Abu Talib, seorang paman yang 
sangat baik dan belas kasih. 

Muhammad (saw) disukai dan diharga1 
oleh semua orang sejak masa rethajanya dise
babkan tingkah lakunya yang mulia, sifatnya 
yang menawan hati dan mempunyai keistime
waan; dan hubungannya dengan rakyat mem
berikan ia gelar- .,Al-Amin" dan .,Al Sadiq" 
yang berarti 1,penuh kepercayaan" dan .,bijak
sana". Abdullah bin Abi-Alhamsa melaporkan 
bAAwa lama sebelum Muhammad memprok
lamasikan missinya beli;m mempunyai transak
si dengan dia. Transaksi itu tidak selesai keti
ka yang pertama meninggalkan Muhammad. 
berj_anji akan kembali. Abdullah lupa mengenai 
kejadian itu sama sekali. .,Tiga hari kemu
dian.'• berkata Abdullah, ,,ketika saya berja
lan melewati tempat itu saya temui beliau ma 
sih menunggu ·saya. Beliau tidak menunjuk
kan amarah terhadap saya sama sekali atas 
keteledoran saya itu. Apa yang dikatakan be
~u : .. anda membuat saya susah menunggu 
anda disini selama tiga hari''. 

Muhammad (saw) baru berumt.ir 23 ta
hun. ketika einpat keluarga terkemuka dari 
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kaum Kurais mengambil perhatian bagi per
baikan kembali Ka'bah, Rumah suci dari 
Allah, setelah dinding2nya rusak disebabkan 
banjir. Segalanya berjalan baik sampai dicapai 
tingkat disaat batn hitam suci itu harus ditem 
patkan pada tempatnya yang benar. Keempat 
nya, tak dapat tllrut menikmati kehormatan 
dari penempatan batu itu karena satu sama 
lainnya bertentangan. Pertentangan itu men
jalar begitu .rupa sehingga kota Mekkah keli
hatannya berada dipinggir jurang perang sau
dara. Meli1 .'.t situasi yang serius ini Abu Umay 
ya bin Al-Mughira al-Makhzumi mengusulkan 
bahwa orang pertama yang memasuki Babu 
Safa akan dijadikan penengah. Dan ketika me
lihat Muhammad (saw) memasukinya terdapat 
persetujuan yang mutlak untuk menerima per
timbangan dari orang .,penuh kepercayaan". 
Muhammad mengakhiri persengketaan itu se
cara sederhana sekali : Beliau menempatkan 
Batu Hitam itu ditengah2 sepotong kain yang 
terbentang dan menyuruh setiap kepala suku 
memegang tiap ujung dari kain itu. Atas pe
rintah Muhammad kepala2 suku .mengangkat 
kain itn keatas, beliau kemudian menempatkan 
batu itu pada posisi yang benar. Dengan de
mikian beliau menghindari kemungkinan 
pecahnya perang yang tak dapat dielakkan. 
Tetapi kira2 lebih dari 40 tahun harus di
lalui sebelum belian dapat membuat bangsa 
Arab membuang sifat2 dendam mereka yan? 
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mana sering mereka gunakan untuk meman
cung kepala satu sama lainnya. 

Ketika berumur 25 tahun beliau kawin 
dengan Khadijah, puteri dari Khwailad bin 
Aad bin Abdul-Uzza bin Qusai. Khadijah su
<lah mencapai umur 40 tahun clan telah ka
win dua kali sebelumnya. Khadijah mempu
nyai kedudukan tinggi diantara wanita2 Ku
raish. Ia baik budi, elegan, terhormat dan 
menarikhati. Dengan menerima sejumlah har
ta yang diwariskan oleh suaminya yang kedua, 

,Khadijah adalah wanita kaya. Tetapi diatas 
segalanya ia terkenal sebagai .. Al Tahirah" 
(berarti ,,bersih"). Walaupun sejumlah tokoh2 

terkenal dari kaum Kuraish menyatakan ingin 
mengawininya, semua ditolaknya. Karena itu 
perkawinan Muhammad dengan Khadijah di
pandang sebagai tambahan kekuatan baginya. 
Khadijah tidak pernah berhenti untuh menjadi 
seorang isteri yang ideal sampai ia menghem
buskan nafasnya yang terachir. Dan Muham
mad (saw) tetap mengingatnya setelah ia 
wafat dengan hati besar dan pujian yang men
dalam. 

Ketika berumur 40 tahtin beliau mulai 
menerima Wahyu Suci. 

Muhammad (saw) yang kemudian ditu
gaskan untuk · menyampaikan firman Allah 
kepada ummat rnanusia mulai mengajarkan 
,.kepercayaan baru" ini secara diam2 dan ta-
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bah kepada siapa saja yang mau menerimanya. 
Dalam tiga tahun pertama 40 orang memeluk 
Islam. Ketika Berita ini diproklamasikan kepa
da umum langsung mendapatkan perlawanan 
sengit. Penduduk Mekkah tidak ragu untuk 
melihat kenyataan bahwa agama baru m1 
bertujuan untuk mengadakan pembaharuan 
total dari masyarakat, terhadap mana mereka 
tidak bersedia untuk mematuhinya. Orang2 tak 
percaya mulai berpikir bagaimana agar seruan 
kepada Islam tidak efektip. Pertama2 mereka 
mencoba untuk menyogok Nabi dengan me
nawarkan kepadanya kekayaan dan pimpinan: 
Semua ditolak. Mereka ancam dan berusaha 
untuk membunuh beliau tidak berhasil. Me
reka katakan beliau orang gila. Tetapi didalam 
jiwa mereka, mereka sangat hargai beliau dan 
mengakui fakta bahwa mereka tidak adil tee 
hadap beliau. Karena itu ke_tika Caesar, Kaiser 
Roma menanyakan kepada kepala kota Mek
kah Abu Sufyan, siapa pada waktu itu adalah 
musuh besar dari Nabi, mengenai Muhammad 
(saw) ia mengatakan : ,,Muhammad, anak dari 
Abdullah, lahir sudah agung. Pengikut2nya te
rns meningkat. Beliau jujur dan penuh keper
cayaan, tidak pernah berkata tidak benar, tidak 
pernah gaga} dengan janji. Belian ber-sama2 

rakyat menvembah Tuhan Yang Maha Esa dan 
berdoa bagi orang suci lainnya. Beliau menga
jarkan budi-pekerti, taat dan toleransi sesama 
mahluk." (10) 
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,.Bagaimana kemudian", mungkin sese• 
orang bertanya, ,,penduduk Mekkah tidak 
mengikuti Nabi (saw) tetapi sebaliknya 
memerangi beliau ?" Jawaban terhadap perta
nyaan ini cukup jelas. Ajaran Islam bertujuan 
merob~h jalan hidup mereka, merobah pribadi
pribadi mereka, membentuk kembali sifat2 

dan tingkah laku mereka. · Diatas segalanya 
kepercayaan baru ini menuntut agar mereka 
ha,rus meninggalkan patuqg2 mereka, yang 
mana mereka anggap suci. Disamping itu, 
bangsa Arab yang sombong memandang 
manusia · lainnya sebagai ,.a jam", inferior ter
hadap mereka, tak dapat begitu saja menerima 
konsep ,,manusia adalah sama", ,,keadilan 
sosial", .,hak2 azasi manusia," dll, sementara 
Islam mengajarkan bahwa superioritas manu
sia tidak dinilai oleh ras, pangkat, keturunan 
atau jumlah onta dan budak yang dipunyai se
seorang. Kebenaranlah saja yang akan dinilai. 

Sebagaimana Islam terns meluas, kemara
han dan _ketidak senangan penduduk Mekkah 
juga bertambah. Mereka mengancam Nabi 
(saw) dengan penuh konsekwensi apabila be
liau tidak mengakhiri usahanya. Hal ini tidak 
memberikan sesuatn tekanan terhadap Nabi. 
Tetapi kekejaman dari orang2 tak percaya ter
hadap Muslim sekarang ini diluar batas kema 
nusiaan. Akibat tekanan berat ini akhirnya 
Muhammad (saw) menasehatkan sahabat2nya 
untuk bermukirn di Abyssinia. Pelajaran yang 
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harus diambil dari kepergian kaum Muslimin 
dari tanah air mereka kesuatu negara · yang 
asing sama sekali adalah penting. Kejadian ini 
menunjukkan kadar dari keimanan mereka 
dalam Islam clan jarak kemana mereka harus 
pergi dalam pengorbanan znereka bagi agama 
mereka. Kehidupan di Mekkah benar2 teran
cam, sulit dan kejam terhadap kaum Musli
min. Saad bin Abi Waqqas menghubungkan 
kepada suatu kejadian dimana terjadi kelapa
ran yang luarbiasa clan beliau terpak�a harus 
mencuci sendiri • clan makan sepotong kulit 
onta kering yang ditemukannya ketika mele
wati air. 

Orang2 yang percaya disiksa, direjam, 
dibunuh, beberapa diantaranya melarikan diri 
keluar negeri tetapi perjuangan terus berlang
sung. Tak seorangpun yang melalaikannya. 

Ketika sem1.ia cara gagal maka tokoh2 

Kuraish terkemuka berkumpul semua dengan 
harapan agar mereka dapat membujuk Muham 
mad (saw). Jurubicara mereka Utbah menJ!,ata-
kan kepadanya di Ka'bah ........... Jika anda 
menciptakan kekacauan ini karena anda mau 
kekavaan dan harta, clan kami bersedia mem
buat- anda orang terkaya dinegeri ini. Jika 
anda ma11 kehasaan clan wewenang katakan 
kepada kami dan kami akan membuat anda 
pemimpin kami - - - . - - - - - " · Muhammad (saw) 
menjawab : ,,Saya tidak menghendaki harta 
dan kekayaan. Saya tidak mempunyai ke, 
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inginan untuk dinobatkan sebagai raja ........ . 
Saya hanyalah pangabdi dari Allah. ' Ia telah 
utus saya kepadamu sebagai Rasul-Nya. la 
telah wahyukan kepadakn Kitab-Nya dan Ia 
telah memerintahkan agar saya memperingat
kan kamu terhadap amarah-Nya andaikata 
kamu mengingkari-Nya, dan membawa kepada 
kamu suatu janji akan rakhmat-Nya, jika 
kamu percaya. Dengan demikian Saya telah 
sampaikan kepada kamn Risalah-Nya dan tak 
ada kekuatan dimuka bumi ini akan dapat 
menghentikan akn dari penyampaian risalah 
itu . . . . . .. . . ,.Kata2 ini diucapkan oleh Nabi 
dalam suatu ramalan kemasa depan teptang 
suksesnya Islam dalam pernyataan2 yang pas-
ti" ......... dan tak ada kekuatan dimuka bumi 
ini akan menghentikan aku dari penyampaian 
risalah itu ......... " Hal yang menarik adalah 
bahwa disaat kata-kata itu diucapkan selu
ruh kanm Muslimin tidak dian~gap sama 
sekali dibandingkan dengan orang2 yang tak 
percaya. Kata2 Nabi itu telah membuat orang1 

Kuraish marah yang telah memutuskan untuk 
memboikot kaum Muslimin. Sementara itu 
tidak seorangpun dikota Mekkah yang dibo
lehkan untuk berdagang dengan Nabi, keluar
~anya dan pengikut2nya, menjual makanan 
kepada mereka, mengadakan kunjungan atau 
berbicara sekalipun dengan mereka. Dengan 
demikian. 'Ras1.11 dan pengikut2nya terpaksa 
meninggalkan Mekkah clan berdiam disebuah 
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lembah sekitar Mekkah. Namun demikian, Na 
bi terns berkunjung ke Ka'bah clan bersem
bahyang . didepan umum. Dan apabila ada 
kesempatan beliau berkotbah kepada penda
tangZ yang berkunjung ke Mekkah untuk ber
dagang ata1_1 berziarah. Kaum Muslimin dalam 
keadaan menderita dan benar2 merasakan pa
hitnya untuk selama lebih dari dua tahun ka
rena makanan umumnya rumput sehingga 
beberapa penduduk Mekkah yang belas-kasih 
mencabut larangan itu. Tak lama kemudian 
Nabi kehilangan isterinya dan pamannya Abu 
Talib yang telah memberikan bantuan yang 
besar keradanya. Nabi terns berjuang keras 
untuk menyampaikan Risalah Allah tersebut. 
Satu hari, ditemani oleh Zayd, beliau berjalan 
sampai ke-b11kit2 tajam dikota Taif, kira2 50 
mil jauhnya dari Mekkah. Disebabkan fanatis
me dan kebodohan dari rakyat kota ini Nabi 
secara kejam diserang clan dihujani batu yang 
maksudnya datang 1.mt11k melepaskan mereka 
dari kegelapan kejalan yang terang. Sebagai
mana Gh1.1lam Sarwar menceritakan hal itu 
,,Jika ada sesuatau kejadian yang adil bagi se
seorang ,.,ntuk menrnci-maki musuh2nya, ada
lah bagi Muhammad unwk berbuat demikian 
terhadap rakyat Taif. Beliau luka2, clan jan
tungnya hampir koyak atas perlakuan keiam 
yang diterimanya secara tida adil. Beliau 
mungkin berkata, ,.0 Tuhan ! hancnrkan rak
yat ini yang begitu kikir clan tak seorangpun 
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dari mereka yang mempunyai perasaan adil". 
· Beliau tidak berbuat sesuatu yang demikian." 
(11). Bukannya beliau mengutuk dan menge
luh tentang musuh2nya tetapi beliau mencari 
perlindungan dari Allah dengan jiwa yang se
derhana dan benar2 terns terang. 

Dalam masa sebelas tahnn dari Kena
biannya suatu kejadian yang menggembirakan 
terjadi. Enam jamaah membangun kota 
Yathrib, kemudian memberi nama Madinatu
Al-Nabi, memeh!k Islam dan bersumpah se
tia kepada Muhammad (saw). Orang2 yang 
baru masuk Islam ini menyebarkan fslam di 
Madina begitu cepatnya sehingga dalam tahun 
berikutnya sekelompok 72 kaum Muslimin 
dari Yathrib menyerahkan diri mereka kepada 
Nabi dan secara rahasia berjanji pada diri 
mereka dan rakyat mereka .,untuk berdiri 
disamping beliau sebagaimana mereka siap 
untuk melindungi anak2 mereka sendiri." 

Penganiayaan yang bertambah luas ter
hadap kaum Muslimin oleh kaum Kuraish 
membuat mereka tak dapat lama tinggal lagi 
dikota Mekkah. Dalam masa yang sulit ini 
Nabi mendapatkan perintah suci untuk me
ninggalkan kota Mekkah. Belian menuju Madi 

.na tak lama setelah kal.!m Kuraish memasuki 
rumah beliau dengan tujuan untuk membu
nuhnya. 
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RASUL DI MADINA 

Hijrahnya Nabi ke Madina tahun 622 
A.O. merupakan tanda permulaan dari jaman 
baru. Hijra ini dipandang sebagai suatu titik 
balik dalam sejarah Muslim. 

Setelah mendapatkan sambutan yang 
hangat sekali dari penduduk Madina Nabi 
mulai bekerja untuk mendirikan kota negara 
di Madina. Beliau mengundang · untuk ber
konsulta�i dengan semua penduduk yang ada 
ditempat itu, penduduk Mekkah yang berimi
grasi. penduduk Madina yang telah masulc 
Islam, Jahudi dan Arab yang belum memeluk 
Islam dan menyusun suatu undang2 dasar 
negara. Ini merupakan sejarah dunia. UUD itu 
berisikan hak2 yang terper" ,'ci baik tugas2 

yang memerintah maupun yang diperin-
tah ......... " (12) . 

• ,Dalam tahun kedua dari Hijra Nabi
menyusun pertahanan yang mobil." (13) Se
bagaimana dapat dilihat daridua contoh ini 
MENYUSUN MASYARAKAT adalah salah satu 
dari kegiatan2 pertaina dari Nabi di Madina. 
Dengan demikian kaum Muuslimin mulai 
hidup secara teratur dan diperintahkan untuk 
tetap waspada. 



PERANG BADR. 

Harus menjadi pemikiran bahwa hijrah
nya bum Muslimin ke Madina merupakan 
pelarian yang terpaksa, dengan demikian suatu 
keadaan bersengketa timbul sejak dari semu
la antara kaum Muslimin dan penduduk Mek
kah yang percaya. Telah diramalkan bahwa di
antara kedua masyarakat itu ~kan terjadi per
tempuran cepat atau lambat. Tetapi kapan? 
Suatu iringan caravan penduduk Mekkah yang 
kaya dengan membawa barang2 seharga 50.000 
dinar - dibawah pimpinan · Abu Sufyan se
dang dalam petjalanan dari Suriah menuju Mek 
kah. Dan sekali mereka memperkuat keadaan 
ekonominya kaum Kuraish besar kemungkinan 
melancarkan suatu scrangan besar2an terhadap 
Medinah. dimana, dengan bantuan kaum Yahu 
di memberontak terhadap Nabi, mereka dapat 
menghancurkan Muslimin secara total. Sudah 
terjadi sejumlah kerusuhan2 kecil yang da
pat mengha:n:gatkan ketegangan yang telah 
ada. Dalam keadaan seperti ini kaum Musli
m.in tidak mempunyai kepastian lagi. 
Melihat situasi yang bertambah gawat Nabi 
mengutus Talha bin Abaidullah dan Saadi 
bin Zayd ke Al Haura untuk menyelidiki ke
adaan. Kedua utusan itu dengan cepat kembali 
ke Madina ketika caravan Abu Sufyan bertam
bah dekat. Abu Sufyan seorang yang cerdik 
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meninggalkan caravan dibelakang dan pergi 
ke Badr seorang diri dimana ia langsung 
menemukan bahwa ditempat itu telah ada 
orang-orang dari Madina dan dengan cepat 
mengutus seorang ke Mekkah minta bantuan. 
Sudah jelas kelihatannya bahwa bagi kaum 
Muslimin mudah untnk menyergap caravan 
itu, tetapi jika gagal, akan memperkuat angka 
tan ber_senjata kaum Kuraish begitu rupa. Se
lanjutnya, suatu usaha untuk menghadang 
caravan itu akan memaksa pihak Kuraish untuk 
berperang total. 

Ketika berita samoai di Mekkah, Abu 
Jahal, seorang pemimpin yang berpengaruh 
memanggil penduduk ke Ka'bah dan memerin
tahkan kepada mereka untuk siap maju keme
dan perang. Ketika pasukan Kuraish mening
galkan Mekkah terdiri kira2 1000 orang, 700 
daripadanya menunggang onta dan selebihnya 
menunggang kuda. Mereka membawa senjata 
yang lengkap dengan segala rnacam yang 
terdapat pada waktu itu. Sementara itu 
Abu Sufyan berusaha menukar routenya dan 
kemudian melepaskan diri dari kaum Musli
rnin. Krisis ini sudah harns berakhir apabila 
perkembangan baru ini disampaikan kepada 
Abu Jahal, yang menolak untuk mundur. Seba
liknya, dia mendesak untuk memperlihatkan 
kekuatan dengan tujuan menjatuhkan moral 
dari kanm Muslimin. Dia terus maju sampai 
akhirnya dia menghentikan pasukannya pada 
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satu pihak dari lembah Badr, enam jarak 
perang dari Madina. 

Kaum Muslimin dibawah komando Nabi 
(saw), berada dalam suatu keadaan yang ber
beda sama sekali jika dibandingkan dengan 
musuh2 mereka. Ketika mereka mulai begerak 
tidak lebih dari 300 orang, yang perlengka
pan perangnya sangat miskin. Hanya beberapa 
memJ.'Unyai pakaian perang dan selebihnya 
hanya sebidang pedang. Mereka mempunyai 
dua ekor kucla clan 70 onta yang cligunakan 
untuk membawa tiga orang. Dan yang paling 
serius · aclalah, mereka tiga banding satu. 
Sebenarnya sekelompok kecil kaum · Musli
min ini tidak siap dan tidak mempunyai 
maksud untuk melawan suatu pasukan seperti 
kaum Kuraish pacla saat itu; setiap orang 
terpikir tentang caravan Abu Sufyan, clan ke
cuali Nabi tidak seorangpun berpikir akan 
kemungkinan menghadapi seluruh kaum 
bersenjata Kuraish dalam peperangan yang 
tak diduga itu. Suatu hal yang mengejut
kan, karenanya, bagi kaum Muslimin men
dengar tibanya pasukan Abu Jahal dilembah 
Dhafiran. Untuk menghadapi situasi baru ini, 
Nabi kembali ketempatnya semula dekat Ma
dina, dimana beliau mengaclakan J?embicaraan 
dengan sahabat2nya. Sebagian clari sahabat2 itu 
menyatakan bahwa meteka siap bersama beliau 
dalam peperangan. Setelah terhenti sejenak 
dalam keadaan diam dan ragu2 tercapailah 
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suatu persetujuan mutlak untuk berperang. 
Muhammad (saw) memerintahkan : ,,Maju te
rus dan bergembiralah bahwa Allah telah ber
janji kepadaku salah satu daripadanya", (ya
itu caravan Abu Sufyan atau kemenangan atas 
pasukan Abu Jahal). SatH hari kemudian, 
kaum Muslimin barn mengetahui bahwa cara, 
van sudah tak ada lagi. 

Kedua pasuka� akhimya bertempur hari 
Jumuat, 17 Ramadan tahun kedua dari Hijriah, 
(kira-kira 14 Januari 624 A.D.). Setelah 
kaum Muslimin siap tempur digaris peperang
an Nabi mengalihkan mukanya ke Ka'bah ber
sujud. Beliau mengakhiri sembahyangnya de
ngan kata2 berikut ini 

,,Ya Allah ! Orang2 Kuraish ini telah da
tang dengan teman2 mereka untuk menak
lukkan rasul-Mu. Ya, Allah! kami memin 
ta bantuan-Mu yang mana Engkau telah 
janjikan. Ya Allah ! andaikata jumlah 

. kami yang kecil ini hancur, tak ada yang 
tinggal untuk menyembah-Mu" {14). 

Pihak Kuraish mulai berperang ketika 
Shaibah dan Utbah, anak dari Rabiah, dan 
Walid, anak dari Utbah, maju menantang 
kaum Muslimin untuk bertempur satu sama 
satu. Atas perintah nabi Hamza, paman Nabi 
Ubaidah anak dari Harith dan Ali anak dari 

37 



Abu Talib menemui ketiga orang yang menan
tang itu. Hamzah dan Ali dengan cepat membu 
nuh musuh2 mereka, sementara Ubaidah terlu
ka oleh Utbah tetapi dengan cepat · menemui 
ajalnya dengan pedang Ali. Setelah kemenang 
an pasukan kaum Muslimin ini berkobarlah 
peperangan total. Kaum Muslimin berperang 
dengan semangat clan keberanian yang tak da
pat dipatahkan. Pada akhirnya kaum yang 
ingkar ini dihancurkan dengan meninggalkan 
70 oran_~ yang mati dan 70 ditawan. Diantara
nya yang terbunuh itu adalah sebelas dari 14 
kepala suku di Mekkah yang telah berkomplot 
untuk membunuh Nabi tak lama sebelum be
liau meninggalkan Mekkah. Kematian mereka 
merupakan suatu pukulan berat terhadap pim
pinan Kuraish. Sementara dipihak Muslim ke
hilangan hanya 14 orang yang mati sy.ahid. 

Tetapi mereka terbangun dengan meme
nangkan perjuangan yang penting ini dalam 
sejarah mereka selama ini. Ini merupakan 
kemenangan suci sebagaimana Allah mengata
kan dalam Al-Qur'an: .. .Hai (kaum Muslimin) 
jangan hitung jumlah mereka, tetapi Allah 
menghitung jumlah mereka." (15). 

Nabi J?enuh kasih dan sayang bukan saia 
terhadap Muslim tetapi juga terhadap lawati2-

nya. Perlakuan yang diberikan terhadap ta
wanan2 Badr membuktikan hal ini. Orang2 ta
wanan diberi makan sementara kanm Musli 
min tetap kelaparan, ,.suatu tindakan belas 
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kasih yang sukar diternukan bandingannya 
dalam sejarah ummat manusia." Tebusan yang 
ditetapkan bagi tawanan2 itu adalah siapa 
yang clapat mernbaca clan rnenulis harus rnenga 
jar sepuluh anak Muslim unutuk rnengetahui 
mernbaca clan rnenulis. 

PERANG UHUD. 

Walaupun perang Baclr telah rnenghasil
kan suatu kemenangan pacla pihak Muslim 
tetapi tak acla suatu perjanjian atau perdarnai
an bentuk apapun yang clibuat antara penclu
duk Mekkah clan kaurn Muslimin. Bukan saja 
keadaan tegang antara keclua rnasyarakat terus 
berkobar, tetapi juga persiapan2 oleh pihak 
Kuraish untuk suatu peperangan yang lebih 
besar kelihatannya akan terjacli secepatnya. 
'Ikhrimah anak dari Abu Jahal, yang telah 
terbunuh clalam perang Baclr, clan banyak lagi 
kepala2 suku Kuraish mengaclakan kunjungan 
kepacla Abu Sufyan dan mengusulkan untuk 
mengambil balasan terhaclap kaum Muslimin 
jika ha! ia hanya hams membayar sebanyak 
suatu perialanan dagang. Abu Sufyan setuiu. 
Demikianlah selnrnh keuntungan dari Abu 
Sufvan digunakan 1mt1_1k mempersiapkan 
perang yang akan datang. Suku2 Kinanah dan 
Tahanah juga turut bersama Kuraish menen
tang M11hammad (saw). Bersamaan itu teria
di pula h:rnyak intrik yang dicampur-baur de-
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ngan kaum Jahudi di Madina. Nabi tidak sadar 
tentang keadaan ini. Beliau juga melalui per
janjian jujur mempersatukan seluruh suku2 di
pantai Arabia untllk bergabung. Tindakan ini 
memutuskan hubungan yang mudah dari kaum 
Kuraish ke Suriah dan Madina, dan memaksa 
mereka untuk membuka perdagangan dengan 
lrak. Sementara it1.1 sebuah caravan Mekkah 
yang kaya dalam perjalanan ke Irak telah di
sergap oleh Zaid bin Harith dengan seratus 
penunggang kuda dari Madina dan sejumlah 
besar barang rampasan perang ditemukan. 

Pada bulan Syawal dalam tahun ketiga 
dari Hijriah kaum Kuraish telah menyelesai
kan persiapan perang mereka. Pasukan inereka 
terdiri 3000 prajurit (700 daripadanya leng
kap pers.enjataannya), 3000 onta dan 200 
kuda. 

Tak lama kemudian, sebelum pasukan 
Mekkah bergerak maju, Abbas paman Nabi 
dan satu2nya orang bersimpati kepadanya dian 
tara pendudnk Mekkah mengirimkan sebuah 
surat melalui seorang utusan dari suku Ghifar 
untuk memberitahu beliau tentang rencana 
penduduk Mekkah untuk menverang Madina. 
Setelah menerima s1.1rat ini Nabi memperingat
kan rakvat menarik mundur binatang2 mereka 
dari sekeliling kota Medina dan mengutus 
orang2nya unt1•k menyelidiki kebenaran dari 
berita itu. Sebagaimana sebelumnya berita 
itll dibenarkan. Hal yang didengar selanjutnya 
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ialah pasukan Mekkah telah mencapai Uhud; 
kira2 tiga mil timurlaut Madina. 

Masalah ,.bagaimana untuk menghadapi 
musuh" diperdebatkan. Nabi berpendapat bah 
wa Madina harns diperkuat dan dipertahankan 
terhadap Kuraish, dan hal ini terbukti lebih 
mudah untuk memukul musuh dari sana. Pe
mimpin2 Yahudi dan Muhajirin (pendatang) 
dan Ansar (penduduk Madina) berpendapat 
sama. Tetapi selebihnya yang merupakan mayo 
ritas berpendapat lain. Mereka adalah teruta
ma angkatan muda Muslim yang menghendaki 
untuk memerangi musuh secara terbuka. Nabi 
setuju terhadap keputusan majoritas. 

Setelah melangsungkan sembahyang Jum
' at, Muhammad (saw) menyampaikan berita 
gembira tentang kemenangan bagi siapa yang 
terus bertahan dan memerintahkan pasukan 
untuk maju. 

Tetapi mereka tidak jauh dari Madina 
ketika Abdullah bin Ubay bersama 300 saha
batnya orang Yahudi yang berkhianat terha
dap Muslim. Ibn Ubay meninggalkan kaum 
Muslimin setelah mencari2 alasan karena Nabi 
tidak mengambil nasehatnya tetapi mengi
kuti kehendak .,pemuda". Dengan demikian, 
ketika kaum Muslimin tiba di Uhud hanya 700 
orang ting11;al bersama Nabi. Muhammad 
(saw) temp:itkan pasukannya pada kaki Pun
cak Uhud agar gunung itu tetap berada dibe
lakang mereka. Beliau sejajarkan pasukannya 
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dalam suatu strategi perang dan menemp_atkan 
Abdullah bin ]!,!hair dengan limapuluh ahli2 

panah untuk menjaga bagian belakang dari 
pasukan Muslim kalau suatu kemungkinan 
serangan musuh dari arah itu. Nabi dengan 
keras memperingatkan pemanah2 tersebut : 
,.Jaga bagian belakang kita karena kita takut 
bahwa mereka mungkin menyerang kita dari 
sana, dan tetap berada dalam posisi kamu dan 
jangan bergerak dari sana setapakpun. Andai
kata kamn lihat kita mengalahkan musuh 
dan memasuki perkemahan mereka, jangan ting 
galkan posisi kamu. Dan jika kamu lihat kami 
sedang terbunuh jangan datang membantu un
tuk mempertahankan karni. Dan adalah tugas 
karnu untuk memanah kuda2 mereka, karena 
kuda tidak akan menang terhadap panah." (17) 

Pihak Kuraish yang pertama2 melancar
kan serangan. Selanjutnya Zubair memirnpin 
suatu serangan dari sayap kanan terhadap pa
sukan Kuraish dan melumpuhkan mereka. Ke
mudian Hamzah. Ali dan Abu Dujanah dengan 
secepat kilat melancarkan serangan terhadap 
iantung dari m1_1s11h. Karena tak dapat mena
han serangan yang tiba2 dari ketiga orang ini. 
musuh meniadi jatuh moralnya dan mulai 
hercerai berai dalam kebingungan. Kaum Mus
limin vang pertama memenangkan pertempu: 
ran ini menguasai strategi nenerangan melum
nuhkan musPh2 mereka dari segala iurusan. 
Bagi kehanyakan ka11m Muslimin peperangan 
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kelihatannya telah berakhir. musuh mundur 
tidak teratur; Kemenangan dipihak Muslim ! 
Adalah dalam keadaan genting ini kaum 
Muslim.in membuat suatu kesalahan paling be
sar, memandang kemenangan ini tanpa menya
dari mereka akan jatuh berantakan. Kebanya
kan dari pemanah2 juga. menyaksikan keadaan 
dari kaki2 gunung l:i!rpendapat bahwa pertem
puran telah selesai disamping adanya instruksi 
dan peringatan keras dari Nabi utk. jangan me
ninggalkan kedudukan2 mereka walaupun apa 
yang terjadi dan kejadian ini membuat mere
ka ingin turut menyP.lamatkan harta rampasan 
perang. Kanm Muslimin harus membayar ke
salahan kedua ini sangat mahal. Suatu dipisi 
pasukan berkuda musuh dibawah komando 
Khalid bin \"7alid melihat perginya para ahli 
panah itu tidak membuang kesempatan untuk 
melancarkan suatu serangan terhadap kedua
dukan pemanah2 tersebut yang seharusnya di
jaga dan hal ini menimbulkan kehancuran be
rat terhadap kaum Muslimin. Apa yang menye 
babkan timbulnya kekacauan diantara kaum 
Muslimin mungkin adar.•ra berita palsu yang 
mengatakan. bahwa Nabi telah terbunuh. Ter
�ejut, oleh berita ini beberapa kaum Muslimin 
mela.rikan diti dalam keadaan panik. Tetapi 
selebihnya ten1s bertempur dengan keberanian 
yang tak ada bandingnya dengan penuh tekad. 
Terutama keberanian dari banyak syuhada 
yang � meyerahkan jiwa raga mereka da-
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lam mempertahankan pribadi Nabi tergerak 
dengan air-ma ta dan, kesedihan. Apapun kesa
lahan dan kerugian kaum Muslim pada perang 
Uhud itu tidak harus menutupi fakta 
bahwa kaum Muslimin yang telah berjuang 
disekeliling Nabi bertempur melawan musuh 
dengan gigih sampai yang terakhir mengundur
kan diri dari medan perang. 

Kejadian di Uhud memberikan kepada 
kaum Muslimin suatu kemenangan moral yang 
berharga. Dihubungkan kepada apa yang terja
di di Uhud, Al Qur'an berkata : 

.,Dan Muhammad adalah seorang Rasul, 
Benar (banyak) rasul2 telah pergi sebelum 
beliau Jika akhirnya, ia wafat atau terbu
nuh. Apakah kamu akan bertolak bela
kang ? 
(Al-Qur'an, Ill. 143). 

Dan adalah !_)asti Allah memenuhi janji-Nya 
kepada kamu apabila ia potong kamu men
jadi keping2 atas pengetahuan-Nya, 
Sampai ketika kamu menjadi lemah. 
Dan bersengketa tentang perintah (diberi• 
kan kepada kamu) 
Dan kamu tidak patuh (Nabi). 
Set-elah ia memperlihatkan kepada kamu 
apa yang kam.u cintai (kemenangan), 
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Apakah kamu diantara yang menghendaki 
dunia ini (harta rampasan · perang) 
Dan apakah kamu diantara yang menghen
daki Masadepan (Syorga), 
Kemudian Dia pindahkan kamu dari 
mereka. 
Mungkin dia man mendisiplin kamu. 
Dan Ia sudah pasti mengampuni kamu, 
Dan penuh r�khmat Allah terhadap yang 
beriman. (A-Qur'an III, 151). 

KAUM YAHUDI 

Nabi telah membuat perdamaian dengan 
beberapa suku Yahudi yang tinggal di Madi
na! Daripadanya Banu Qainuqa telah melang
gar perjanjian itu pada pihalmya dengan ber
tindak kasar terhadap kaum Muslimin ·secara 
terang2an. Tak lama setelah perang Badr sua
tu kejadian terjadi yang menghilangkan kesa
baran kaum Muslimin. Seorang wanita Muslim 
telah dihina oleh beberapa laki2 Bani Qainu
qa". Seorang laki2 Muslim yang sedang ber
jalan ketika terjadinya hal ltu terpaksa cam
pur tangan. Dalam suatu perkelahian yang 
terjadi k�mudian orang yang menghina 
itu terbunuh laki2 Muslim itu juga terbunuh. 
Hal ini memperuncing hubungan antara Mus
lim dan Banu Qainuqa. Nabi meminta Banu 
Qainuqa untuk rilenghormati perjanjian dan 
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menahan diri dari menyakiti kaum Muslimin. 
Tetapi orang2 Yahudi tidak bersedia mende
ngar malah mereka menjadi sombong dan her 
kata : .,0 Muhammad! Jangan jadikan keme
nangan terhadap suatu rakyat yang tidak 
mengetahui ilmu peperangan membohongi 
anda. Atas nama Allah, jika anda lawan kami, 
anda akan mengetahui bahwa kami adalah 
laki2." Muhammad (saw) tak mempunyai pili
han lain; beliau mengepung tempat tinggal 
Banu Qainuqa. Setelah lima hari pihak Yahudi 
menyerah. Dengan turutnya Abdullah bin 
Ubey dan beberapa orang lainnya Nabi mem
bolehkan orang2 Yahudi pindah dengan mening 
galkan senjata mereka. Mereka tinggalkan Ma
dina menuju Wadil-ul-Qura, utara Arabia. 
Suriah, dan tempat2 lainnya. 

Banu Nadir adalah suku Yahudi lainnya 
yang tinggal di Madina. Mereka juga musuh2 

besar dari kaum Muslimin. Tahun keempat da 
ri jaman Muslim mereka berkomplot untuk 
membunuh Nabi. Adanya perbuatan makar 
ini mereka diminta untuk meninggalkan kota 
itu. Mereka menolak untuk berbuat demikian. 
Mereka akhirnya dikalahkan dalam suatu kon
tak senjata yang terjadi dan secara terang2an 
diusir. 

Sen,entara beberapa diantaranya menuju 
Suriah, lainnya mendirikan suatu negara me
reka sendiri di Khaibar. Tak lama kemudian, 
orang2 Y ahudi mengadakan hubungan diplo-
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matik dengari penduduk Mekkah menentang 
Muhammad (saw). Sementara itu mereka ada
kan perjanjian dengan semua suku2 Arabia me
nentang kaum Muslimin. Dengan demikian da
lam beberapa hari mereka berhasil untuk 
mengumpulkan sebanyak 10,000 orang diba
wah lambang Kuraish dan dipimpin oleh Abu 
Sufyan untuk menyerang Madina. Intrik kaum 
Yahudi ini terus sampai ke Khaibar ditaklukkao 
oleh kaum Muslimin dan orang2 Yahudi diusir 
sama sekali pada tahun ketujuh dari Hijriah. 
Pengepungan kota Madina berlangsung selama 
dua minggu dan berakhir dalam kegagalan 
total. Musuh mencoba dengan sia2 untuk 
menghancurkan parit2 dan halangan2 yang 
mengelilingi kota - Parit2 yang telah digali 
oleh kaum Muslimin merupakan suatu tehnik 
baru yang tak diketahui oleh orang2 Arab se
belumnya. Dan musuh telah disergap secara 
tiba2

• Kemudian suatu pukulan kilat yang he
bat yang diikuti oleh suatu badai abu meng
hancurkan tenda2 musuh. Hal ini membingung 
kan dan mematahkan semangat dari stiku2 

tersebut yang telah mulai bertanya2 diantara 
mereka dan secara mutlak meninggalkan Ma
dina. 

Dalam tahun keenam dari Hijriah suatu 
iencatan senjata dicapai dengan pihak Kuraish 
di Hudabiya. Kemudian penduduk Mekkah 
melanggar perjanjian ini dengan menyerang 
suku Khuzaah yang bersahabat dengan kaum 
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Muslimin, Nabi memutuskan untuk mengada
kan gerakan kekota Mekkah. Dalam tahun 
kedelapan Hijriah Mekkah ditaklukkan secara 
damai. ,.Nabi meminta penduduk Mekkah : 
Apakah yang kamu pikir akan kuperbuat ter
hadap kamu ? " Mereka menjawab anda adalah 
saudara yang baik hati dan anak dari seorang 
saudara yang baik hati' (14) Muhammad (saw) 
memaafkan musuh2nya yang terberat sekali 
pun, siapa selama bertahun2 telah menganiaya, 
menyiksa dan membunuh Muslim, yang akhir 
nya rnengusir rnereka dari rurnah dan tempat 
tinggal mereka, kemudian tidak memberikan 
kesernpatan kepada mereka untuk istirahat 
walaupun di Madina sekalipun. Disamping ini 
semua, beliau memberi jaminan kepada mere
ka, kecuali beberapa penjabat yang ulung, be
rupa pengampunan umum. Beliau benar2 da
lam kata dan perbuatan ,,belas kasih terhadap 
umat manusia." Permnsnhan lama baik antara 
suku dan pribadi telah digantikan oleh suatu 
perdamaian, persamaan, perasaan persatuan 
dan persaudaraan yang tak ada bandingnya. 

Bangsa Arab yang suka perang yang tidak 
mengetahui kebangsaan dalam sejarah mereka 
menjadi bersatu untuk pertama kalinya dengan 
ikatan ,.persaudaraan Islam." 

Hal ini tidak mudah untuk mencapainya. 
Ia meminta 23 tahun lamanya tanpa henti2nya 
perjuangan dan pengorbanan untuk melihat 
'Suksesnya misi Nabi Mnhammad (saw). 
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