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Umat Muslim adalah umat yang bertakwa. Mereka siap mati bagi Islam, tapi hanya sedikit dari

mereka yang mampu membaGa Gur’an dan mengerti artinya, Mereka melafalkan Gur'an dalam
bahasa Arab, yang merupakan bahasa yang umumnya tak dikuasai umat Mu si im non-Arab. Tujuan
mereka membaca Gur’an bukanlah untuk memahami artinya, tapi demi harapan mendapatkan
pahala illahi,

Umat Muslim berusaha keras untuk melafalkan Gur'an secara benar dan menghafal isinya, tapi

bahkan mereka yang hafal sekali pun tidak mengerti maknanya.

Salah satu atasan ketidaktahuan ini adalah karena selama berabad-abad, pengetahuan akan Islam
hanya dimiliki kaum ulama saja, sedangkan kebanyakan umat Muslim buta huruf. Di jaman modern
di mana banyak Muslim sudan mampu membaca sekali pun, kebanyakan dari mereka tetap tidak

membaca Our’an. Hal ini karena isi kitab suci Islam itu sangat membosankan dan sukar dimengerti,

Meskipun hanya sedikit Muslim yang mengerti Our'an, terlebih sedikit lagi dari mereka yang
membaca hadis dan Sirat (riwayat hidup Nabi Muhammad), Akibatnya, fakta tentang Muhammad
tidak diketahui deh kebanyakan umat Muslim.

Beberapa tahun yang lalu, seorang guru Pakistan mengatakan pada murkanya bahwa orangtua
Muhammad adalah non-MusIrm. Para murid melaporkan hal ini pada imam mereka, yang ternyata

begitu tak berpengetahuan sehingga dia mengira guru itu menghina Muhammad, Dia lalu menuntut
agar guru tersebut dipenjarakan. Kemudian, seperti yang biasa terjadi di Pakistan, ratusan Muslim
lalu turun ke jalan dan menuntut agar guru tersebut dihukum mati. Rendahnya pengetahuan para
Muslim akan Nabi mereka sangatlah mengejutkan.

'ang benar, Buku iniSeluruh keterangan buku ilustrasi ini berdasarkan fakta yang benar, Buku ini menggambarkan
riwayat hidup Muhammad dari sejak lahir sampai masa hijrah ke Medina, dan m emoahas peristiwa2

penting dalam hidupnya. Buku ini akan membantu para Musim dan norvMuslim untuk mengenai
Seorang tokoh yang tak disangkal lagi merupakan orang yang paling berpengaruh dalam sejarah
manusia,

Sang pengarang buku menggunakan nama pena 3 bn Abi Sarh. Abdullah ibn Abi Sarh adalah juru

tulis Muhammad. Karena dia lebih terpelajar daripada Nabinya, maka dia sering mengusulkan
perubahan kata dalam ayat* Our’an dan memperbaiki tatabahasa Nabi yang salah. Sang Nabi
menerima usulnya dan memerintahkannya untuk mengganti ayat

2 Our’an, yang disebutnya sebagai
wahyu All£h.

Dengan demikian, Ibn Abi Sarh menyadari bahwa Our’an bukanlah wahyu illahi. Karena takut akan
keselamatan jiwanya, ia lalu melarikan diri dan meninggalkan Medina untuk mencari perlindungan
di Mekah. Setelah tinggal di Mekah, dia lalu menceritakan kepada orang2 tentang apa yang diketa-

huinya. Empat belas abad kemudian, penulis buku ini melakukan hal yang sama. Dia telah

membaca riwayat hidup Muhammad, telah mempelajari apa yang tidak diketahui Muslim pada
umumnya, dan melalui ilustrasi yang memukau, dia mengutarakan kebenaran kepada dunia.

Untuk mengerti Islam dengan tepat, kita perlu membaca riwayat hidup pendirinya, Buku 2
Sirat telah

diterjemahkan dalam berbagai bahasa dan bisa dibeli dengan mudah oleh slapapun yang ingin

mengetahui kebenaran.

Buku riwayat hidup Muhammad ini mudah dicerna dan seluruh isinya sesuai dengan tradisi Islam
terpercaya vang disampaikan oleh para sahabat Muhammad dan dicatat oleh penulis 2 sejarah Islam
terdahulu. Aku berharap Muslim dan non-Muslim membaca buku ini dan tergerak keinginannya
untuk mempelajari Islam lebih jauh.

Ali Sina adalah penulis buku “Undersianding Muhammad. A Psyohobiography ofAllah 's Prophet

Diajuga adalah pendiri FaUhfreedom.org yang telah banyak menolong ribuan Muslim untuk
mengenai wajah Islam yang sebenarnya.



Buku ilustrasi kisah hidup Nabi Muhammad ini dibuat bagi siapapun yang ingin mengetahui tentang wajah
' '

'
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j| tentang kehidupan Nabi Muhammad di Mekah,Islam sebenarnya. Volume pertama sen buku ini adalah tentang kehidupan
berdasarkan literatur utama Eslam, seperti AhOur'an. ahadis, dan Sirat (biografi Nabi) yang terawat
Volume* berikutnya adalah tentang kehidupan Nabi Muhammad di Mecinah.

Ada tiga alasan mengapa buku ini perlu dibuat. Alasan pertama adalah karena terdapat begitu banyak ke-
sengsaraan, tenor, penindasan yang terjadi dalam nama Islam. Contohnya, Islam menghalalkan praktek
poEigami, pedofilia terhadap anak* perempuan yang masih kecil, diskriminasi gender dan pelarangan ke-
bebasan beragama bagi Muslim dan non -Muslim, Mefalui pengelabuan sejarah isEam yang memadai,
seseorang dapat melihat benang merah yang menghubungkan perbuatan dan ucapan Nabi Muhammad

pengetahuan sejarah IsEam
igkan perbuatan dan ucapai

dengan penindasan yang dilakukan Musfim atas nama Islam, sejak jaman sang Nabi sampai detik ini.

Alasan kedua adalah karena langkanya ilustrasi riwayat hidup Nabi Muhammad yang sesuai fakta. Rasa
(akut akan ancaman bunuh dari pihak Muslim membuat para ilustrator tunduk pada Syariah Islam yang
menerapkan hukuman mati terhadap siapa pun yang berani mengritik islam, terutama Nabi Muhammad.

' tidak seharusnya ditakuti, lapi justru harus dilawan, karena ini hanya merupa-Ancaman bunuh seperti ini

kan usaha pemberangusan kebebasan berbicara dan pengungkapan pendapat,

Alasan keliga adalah agar pembaca bisa mengerti tentang Islam secara tepat dan cepat, tanpa perlu

nal '

_

tidaklah mungkin untuk
menghabiskan banyak waktu membaca berbagai literatur ulama Islam yang sulit dimengerti, Contohnya

(asal-usul turunnya ayat
berubah tanpa penjelasan iggi

Sirat
2 terawal yang ditulis oleh para ahli Islam terkemuka seperti Ibn Ishag/IbnTfisham, Ibn Sa'd, Thabari,

Wakidi. Ibn Kalhir, dan Halabiya.

Islam tidaklah seperti yang diduga masyarakat awam pada umumnya. Anda mungkin masih ingat saat
Presiden AS Barrack Hussein Obama menyampaikan pidato di Mesir pada tanggal 4 Juni, 2003. Daiammenyampaikan pidato di Mesir pada tanggal 4 Juni
pidatonya, ia mengutip A [-Durian, Sura Al-Maidah (5), ayat 32 yang berbunyi'

Oleh karena itu Kami teta

seorang manusia
ami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israel, bahwa: t

,
bukan karena orang ilu [membunuh) orang lain, atau

sakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seiu ruhnya, Dan barang siapa

barang siapa yang membunuh
bukan karena membuat keru-

yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan
manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan
(membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak di antara mereka sesudah ilu

sungguh-sungguh melampaui balas dalam berbuat kerusakan di muka bumL

Melalui ayat tersebut, Obama ingin agar orang mengira Islam melarang pembunuhan terhadap "orang
yang tak bersalah,’ Selain fakta bahwa ayat ini berasal dari kitab Judaisme Mishnah (Sanhedrin 4:5] t

sebenarnya pengertian "orang yang tak bersalah dalam Islam sangat berbeda dengan pengertian orang
awam pada umumnya. Menurut literatur Islam, hanya Muslim saja yang dianggap sebagai orang yang
lak bersalah. Silakan simak keterangan ahli Islam terkemuka Ibn Katili r;

maka seolah-olah dia telah membunuh manusia seluruhnya. (Al-Maidah:32)
Said ibnu Jubair telah mengatakan, "Barang siapa yang menghalalkan darah seorang Muslim, maka
seakan-akan dia menghalalkan darah manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang mengharamkan
darah seorang Muslim., maka seolah-olah dia mengharamkan darah manusia seluruhnya."
(referensi: T$f$ir fhrus Kasir, Juz 6, An-Nisa 146 s.d. Al-Madah 82. Penerbit Sinar Baru Algensindo, hal. 330)

Rahasia pengertian Islamiah "orang yang tak bersalah" di sini ternyata hanyalah Muslim, dan bukan
1

' imaa.semua orang. Menurut Nabi Muhammad, orang yang menolak Islam bukanlah orang yang tak bersalah.
All^h SWT melarang Muslim untuk membunuh sesama Muslim, tapi dia menghalalkan pembunuhan
terhadap non-Muslim yang menolak tunduk pada Islam. Tak ada satu pun ayat Al-Gurian yang melarang
Muslim untuk berbuat zalim terhadap kafir, inilah j^ang tidak diketahui orang awam. Mereka mengira Islam
ilu adalah agama damai, Tentu saja tidak semua Muslim adalah teroris. Tapi pada kenyataannya, orang

enggan melakukannya bertentangan dengan

belakang agama, ras,
' kebanyakan

Islam tidaklah seperti yang tampak dari luar. Buku ilustrasi ini akan mengungkapkan secara ringkas
siapakah Muhammad, apa tujuan sebenarnya, bagaimana dia mencapai cita*nya, dan apa yang
diperintahkannya terhadap Muslim dan non-Muslim di bawah Islam.

Salam damai,
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Penghasilan utama mereka adalah berdagang dengan daerah
lain, seperti Syria dan Irak, Perjalanan dagang panjang sering-
kali dilagukan untuk menyediakan barang- kebutuhan masya-
rakat Mekah. Selain itu, mereka juga menggembalakan ternak.

Dewa utama masyarakat Arab
adalah Hubal. Mereka tidak me-
nyebut namanya, tapi menyebut
gelarnya, yakni "sang Tuhan”
atau At Lah dalam bahasa Arab,
Patung Hubal dibeli masyarakat
Ouraysh dari orang Syria ber-
nama Khuzaymah ibn Mudrikah.
Hubal adalah dewa bulan suku
Moab r dan disebut dalam Alkitab

sebagai Baal. Dalam bahasa
Ibram. Ha Baal berarti Baal. Ta-
ngan kanan patung pulus dan
diganti dengan tangan emas.
Masyarakat Quraisn mengang-
gap Ka'bah sebagai tempat
uniuk Hubal sara, m Profesor
saarah Arab Pnillip K. Hitti, me-
nulis bahwa menyembah bulan
adalah hal penting bagi masya-
rakat penggembala, sebagai-
mana menyembah matahari
bagi masyarakat petani [2].

3
Penghasilan utama lain masyarakat Mekah berasal dari
nara 7 ra«al-i li r rln oraih i intikU 'TvibnhjaH^ih iHt r^^'hjsh ii rti_ziarah luar daerah untuk beribadah dr Ka'bah (artk

I nya: Kotak), Terdapat 360 palung berhala di sekitarnya
BB—t—pgf I H I I -r B'JB—MFL' ..V "rJ , I.!— i— !_r-

Allah memiliki istri bernama Lilith, dan tiga putri yakni
Allat (Dewi Perang), al-'Uzza (Dewi Kurban) dan Manat
(Dewi Nasib). Allat berhubungan dengan bulan. Uzza de-

- J
-?ngan bintang Sirius. 131ngan planet venus dan Manat dei
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(2) sholat menghadap Ka'bah Liga

kali sehari (fajar, siang* dan senja). [5]

Jauh sebelum jaman
Islam, masyarakat
Ouraysh telah mela-

kukan ibadah [4j:

h, taw^f, yakni mengelilingi Ka’bah tujuh kali: sering
kali dalam keadaan telanjang, sambil berseru [6]:

(3) naik haji yang antara

lain Lerdin dani kegiatan:

a. menggunduli kepala
sebagai tanda lahir

baru secara rohani.

Labbatka Attahumma tabbaik,

Labbaika la sharika Laka
(abbaik, fnna-i-hamda
wannLmata Laka walmutk
(Irtt aku datang atas pang-
gilanku ya Allah, aku taat

pada panggilanM u)

Labbaika Allahumma
tabbaik; Labbaika la

shahka Laka labbaik,

tnna-f-hamda wan-
ni'mafa Laka waimulk

d menyembelih hewan kurban bagi dewa2 mereka, isi

c. berlari antara bukit

Safa dan Marwa . Asal-

usul ibadah ini berawal
dari peristiwa pasang-
an kekasih Isaf dan
Na'ifah bersenggama
di dalam Ka'bah. Se-
bagai hukuman, mere-
ka diubah menjadi dua
buah balu. [7] M asing1

batu diletakkan di Safa
dan Marwa. Suku5 Arab
Khuza’ah dan Ouraysh
memuja batu2

tersebut,

Q 2;15B menyebut na-

ma2 Safa dan Marwa
sebagai simboP Allah.
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I) bersemedi di

ulan Ramadan,

Kakek Muhammad yakni Abdul Muttaltb yangpagan
sering bersemedi di Jabal-an-Nur (gunung cahaya)
dalam tempat bernama Ghar-i-Hira' (gua Hira)

liri patfi SW2, /IrSn

>^kwW W
Jurilah M'erffej w}
iry fajiuft s
-B «j J. I 1 —

_ "fr

ikj V4% moys
uk^TT jpjCHh serupa' ftp'i

<fem ttvrpi ^TrTg berv^ri^st.

tonioti;

L‘w)t}ocklti 6f t$m {evt d^.RV jQ5&j

mMiAoil StifKfer'd Uifali?' Kix>d&j5^ hit. ):2J^fT

Mekah, 570 M

Kematian suaminya dan hidup sebagai

janda miskin membuat Amina sedih

dan tidak sanggup merawat bayinya
Ketika kandungan Amina berusia 6 bulan
Abdul la h sakit keras dan akhirnya wafat.

Fasutri Quraysh Abd ultah dan Amina
menantikan kelahiran bayi mereka

Thuyba menyusui Muham-
mad selama "beberapa hari.

Thuyba adaFah pelayan paman Muhammad bernama Abu Lahab.
Abu Lahab dan istrinya inilah yang nantinya dicact-maki Muhammad
di Qur'an 1

Sura 111 Binasalah kedua tanganAbu Lahab dan sesungguh-
nya dia akan binasa ..j^an (begilu pula) istnnya^pembawa kayu bakar ...

Amina lalu menyerahkan
bayinya kepada Thuyba



Tapi kemudian Muhammad diserah
kan pada Halimah dari Bani Sa'd
(bagian dari suku Hawazin) untuk
disusui dengan bayaran dari Amina

Halimah mengurus Muhammad sampai
usia 5 tahun. Di usia itu. Muhammad
mulai menunjukkan perilaku aneh, Hali-

mah khawatir dan mengira Muhammad
sering kerasukan setan sehingga dia
mengembalikannya kepada Amina. [9]

Suamiku khawatir
karena anakmu sering
kejang 2 dan pingsan.
Kami mengembalikam
nya padamu sebelum
lerjadi hal yang buruk.

Apakah kau
kira dia kera-
sukan setan?

Kalau begitu tinggalkan
dia bersamaku dan
pergilah dengan damai

Kemungkinan yang terjadi adalah Mu-
hammad mengidap epilepsi sehingga
senngkali kejangi

2 dan tak sadarkan diri

Orang* di jaman itu senngkali mengira
gejala epilepsi sebagai kerasukan setan

Sewaktu Muhammad berusia 6 tahun, Amina dan budak
wanitanya Umm Ayman membawa Muhammad ke Med ina

s'

... dan lalu meninggal;
dan dikubur di sana.

Sewaktu dalam perjalanan pulang
kembali menuju Mekah, Amina
menderita sakit di daerah Abwa ...

untuk bertemu dengan keluarganya.



Abdul Muttalib sangat mengasihi Muhammad

Biarkan

Umm Ayrnan menyerahkan Muham-
mad pada kakeknya, Abdul Muttalib
(80 tahun) (576MJ. b ia adalah tokoh
utama Ouraysh dan pengurus Ka'bah.

Muhammad serrng berlari

Ka'bah dan duduk di sami
cegah Muhammad, tapi AlOuraysh dan pengurus Ka'bah

Abu Talib dan ayah Muham-
mad adalah saudara kan-
dung, Karena hubungan
darah inilah maka Abu Talib
menjadi wali Muhammad.

Dua tahun kemudian, Abdul Muttalib wafat- Kematiannya merupakan pukulan
berat bagi Muhammad yang di usia 8 tahun telah kehilangan 4 pengasuhnya.

i iAbu Talib mengasuh Muhammad
- dengan penuh Kasih sayang sepertiAbdul Muttalib memiliki 10 putra. Mereka melanjutkan profesi ka-

keknya mengurus kegiatan ibadah haji di Ka'bah, dengan menye
diakan air dari sumur zam* dan makanan bagi para peziarah.

yang ditunjukkan Abdui

Dia mempersilakan Muhammad tidur

di atas ranjangnya, makan di sebelah-
nya. dan pergi bersamanya, [iii

Tahun 582 M. Abu Talib hendak pergi berdaga ng ke Syria. Muhammad (12 thn)
berlari mengejarnya sambit menangis dan memohon untuk ikut serta. Paman
yang lemah tembutini mengijinkan kemenakannya ikut pergi ke Syna. [12]
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Dalam penjalanan1 dagang ke Syria
inilahi Muhammad bertemu dengan
pendeta Kristen bernama Bahira...

, . dan juga masyarakat Kristen dan Yahudi di Syria
Dari pengalaman lni

r
Muhammad mulai menge-

nal agama monotheis Kristen dan Yahudi yang...
...sangat berbeda dengan
agama pagan Quraysn.

^bO Talib mendapatkan
pekerjaan bagi Muhamr

Perang Hujat (Harb-ul-Fijar) (580-590 M)

Muhammad, aku sudah tua
Khadija butuh orang untuk
menjual barang dagangan-
nya di Syria. Jika kau me-
nawarkan jasa padanya,
tentu dia

“““
Suku Guray&h dan Hawazirc berperang
selama empat tahun dan akhirnya ber-
darma L Muhammad bukanlah seorang
pemberani. Dia hanya mengumpulkan
anak a panah sewaktu perang jeda un-

en erimanya
Ketika Muhammad berusia 25 tahun
AbO Talib memintanya menjadi gem-
bala domba dan kambing keluarga.

Baiklah, paman
kik diberikan kepada para pamannya

Abu Talib menemui Khadija.
pemilik jasa angkutan di Mfekah

Kemenakanku Muhammad
bersedia pergi ke Syria un-
tuk berdagang bagimu.

Baiktah, aku akan
memakai jasanya.

Baiklah, karena kau ada
lah saudara dekatku.
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Muhammad dan Mayzara, pembantu
Khadija, lalu berangkat ke Syria.

Setibanya di Bostra, yang terletak
jalur menuju Damaskus, sekitar 60
mil dari Yordania timur, mereka
menjual barang dagangan Khadija,



I Di sana Muhammad bertemu dengan beberapa

|
pendeta Kristen. Pertemuan ini sangat berke-

[san baginya, seperti yang tercantum di Q 5:82.

Khadija adalah waniia karir Quraysb berusia 40 tahun, Bisnis kafilah
untanya sangat sukses dan membuatnya menjadi orang terkaya dian-
tara masyarakat Guraish. Sudah jelas bahwa di jaman pra-IsJam, para
wanita terbiasa bekerja mandiri dan bahkan memiliki bisnis sendiri. [i3j
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! Khadija menyukai ketampanan
| Muhammad dan lalu meFamar-
nya unluk menjadi suaminya.

Bagi penggembala miskin seperti
Muhammad, lamaran Khadija bagai-
kan menemukan tambang emas.

Kwihli putra paman-
ku

1
aku suka pada-

J mu karena reputa-
simu yang baik.

Keinginan Khadija diten-
tang ayahnya. Knuwaylid

Gembala kambin
itu tak layak uniul
jadi suami wanita ter-

hormat sepertimu! ^

Tapi Khadija tidak mudah menyerah

j f 1
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Dia memberi minuman keras pada
ayahnya hingga mabuk, lafu menge-
nakan pakaian terbaik dan mem-
bubuhkan parfum saffron baginya.

Setelah itu Khadija memerintah-
kan agar lembu dipotong sebagai
‘ 1

1

-gmikanan. |i<]hidangan pesta pemika'

telah sadar, Khuwaylid mengamuk, jisj 'ara kerabat Muhammad marahPara paman Muhammad
hadir di pesta pernikahan

rayjid yang mabuk tidak sadar apa
teriadi. Tanpa bantuan minuman
Muhammad masih tetap menja-

Aku lak sudi putn-
ku menikah dengan
pria miskin init ,

Putrimu sendiri yang me
ngatur pernikahan ini!

di penggembala kambing nan miskin

|9|
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Sudahlah, ayah, Lebih
baik berdamai agar lak ter-

jadi pertumpahan darah.

Perkelahian hampir terjadi-» lapi Kha
dija mampu melerai kedua pihak,

Khajipt memiliki tip
L- _£ t LJ 1J IJ - 1

EwjW W## HHv
Kh^n-i

M3 n-aJ adalaTi rtama dewa‘J Kareria Man^
MuSlsll Li: : l; :>:i

nama, secerf T

pagan. para

.
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Di tahun 605 M, ketika Muhammad
berusia 35 tahun, banjir besar
menghancurkan tembok Ka'bah,

I
“‘jSf- *-rV _fr

s

Karena tak beratap dan ber-
dinding rendah, pencuri da-
pat masuk dengan mudah.

- .—-7
'' Masyarakat Mekah berencana

membangun tembok yang lebih
tinggi dan atap yang baru.

Setelah menghancurkan lem
bak, tugas membangun di-

bagi d i antara beberapa suku.

Setelah Ka’bah selesai dibangun,
orang2 bersitegang untuk menentu-
kan siapa yartg layak meletakkan
batu hitam keramat di sudut Ka'bah

j'’j-:;! f
/i £
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[Abu Umayya, orang tertua Quray$h» berkata;

Orang pertama yang
melalui gerbang mes-
jid akan kita tunjuk
sebagai hakim.

Usul ini diterima semua pihak
fTernyata Muhammad adalah orang
[yang pertama masuk



Iritlah sang al-Amin.
Muhammad, orang
yang bisa dipercaya.

Bawa kemari
sebuah selimut

Mereka menerangkan perma
salahan kepada Muhammad.

Muhammad meminta setiap wakil
suku memegang ujung- setim ul.Sebuah selimut lalu diserahkan kepadanya

Silakan angkat
bersama-sama

Muhammad lalu meletakkan HajarAswad di atas selimut itu

Setelah itu Muhammad meletak-
kan batu di sudut tembok Ka'bah.
Tempat di sudut itu memudahkan
pera peziarah untuk menciumnya

Setelah itu sebuah gorden hitam
dari Yemen diselubungkan untuk
menutupi Ka'bah. Palung Hubal
diletakkan di alas Ka'bah.
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Setelah kehilangan kedua putra-
nya, Muhammad mengadopsi Ali

putra Abu Talib. dan Zayd ibn Hari-

Iha bekas budak milik Khadiia. n 71 Ketika Zayd masih kedi perampok*Arab menculiknya dari kedua orangiuanya di SyriaJ

Karena Muhammad sangat me-
nyukar Zayd, Khadija lalu menyr
rahkan Zayd sebagai budaknya

\ Ayah Zayd, Haritha, telah lama merica«bagai budak dan dibeli

cucu Khuwaylid. Hakim ri putranya. Dia akhirnya berjumpa de-
ngannya ketika mengunjungi Mekah.lalu memberikan Zayd kepada Khadija

MuhammadHaritha menemui
untuk memerdekakan Zayd

Ini uang te-

busan bagi
putraku.

Muhammad sangat' seriang 'atas keputu
san Zayd. Di Ka'bah, dia mengumumi

Wahai oranc
kul Zayd ad
Aku adalah
dan dia adai

jadilah safcsi-

ah putraku,
lindungnya
1 milikku. [1$]

kemerdekaan Zayd dankemerdekaan Zayd dan mengang-
katnya menjadi anaknya. Sejak itu Zayd
dikenal sebagai Zayd ibn Muhammad.

Muhammad
tuanya, Umm Ayman (50 ifTn)

ereka memiliki seorang putra, Usama

Kelak Muhammad membatalkan peng
umuman Ka’bah-nya. setelah berahi
terhadap Zainab, istri kedua Zayd.



Empat tokoh Ouraysh yakni Waraga, Ubaydullah, Usman
dan Zayd tidak merasa puas dengan agama pagannya, si

g hingga mereka mencari kepercayaan baru. Waraga adala

J saudara sepupu Khadija dan kawan dekat Muhammad.

'a raga akhirnya memeluk agama Kristen,

menjadi Pendeta, dan menerjemahkan
Taurat dan Injil ke dalam bahasa Arab. ji9|

Zayd mengutuk pengorbanan
binatang bagi dewa*aan pem-
bunuhan bayi 3 wanita (meskipun
hal ini sangat jarang terjadi).

Di masa depan, setelah hijrah ke Medinah,
;Muhammad bertemu Salman dari Isfahan,
Persia, yang awalnya menganut Zoroasiria t

dan lalu beralih ke Islam. Salman sangat ’

berpengetahuan akan kepercayaan3 zbro-
astria, Yudaisme, dan Kristen.

Pengaruh agama Hindu tampak jelas
dalam ibadah haji Islam. Orang* Arab
mengelilingi Ka'bah 7 kali berlawanan
arah jarumjam; sedangkan umat Hindu
mengitari Gamha-griha di kuil Hindu
sebanyak 7 kali sesuai arah jarum jam.

Bentuk HajarAswad (batu hitam) di sudut Ka'bah tampak serupa
dengan patung Yoni dalam Hindu, Keduanya melambangkan kesubur-
an wanita. Para wanita Guraysh seringkali mengoleskan darah mens-
truasi ke batu itu dengan harapan mendapat keturunan dari dewata.



a. Agama ? besar di Jazirah Arabia seperti Yudaisme. Kristen, Hanif, Sabi’i. Zoroastria, dan
Hindu mempengaruhi perkembangan agama baru Muhammad, Islam.

b. Sama seperti Waraqa p 'Ubaydulla dan Usman juga memeluk Islam, sedangkan Zayd
memeluk agama Abdul Muttalib (kakek Muhammad) yakni Hanif, yang beribadah hanya pada
satu Tuhan (Allah) tanpa pengantara patung apapun. Meskipun begitu, Abdul Muttalib masih
takut akan kutukan Allah dan ketiga putrinya. Hal ini tampak pada nama putra pertamanya
yakni Abdul al-Uzza (budak al-Uzza). Muhammad mengejeknya sebagai Abu Lahab (ayah
dari api yang menyala) karena dia menolak Islam dan karena pipinya selalu tampak
kemerahan.

c. Dalam buku Sirat Rasul Allah, Ibn Ishag menampilkan berbagai puisi yang ditulis oleh Zayd
ibn ’Amir ibn Nufayi [20], Pengaruh puisi

2 Zayd dalam islam tampak jelas pada Our’an.
Contohnya:
L nasehat untuk tidak membunuh bayi dalam Qur san16:S8,17:31

P 81:8,9;

iL menyembah satu atau seribu tuhan dalam Our’an 16:22;

iii. menolak menyembah al-Lat, al-Uzza dalam Qur fan 53:19-23;
iv. tamao dan tumbuhan tumbuh setelah hujan dafam Gur'an 50:9-11.

(2i|

d. Ali ibn Abu Talib berkata mengenai Salmao;
u
Dia adalah orang dari golongan kami dan bagi kami, orang yang mengetahui banyak
ramalan, bagaikan Lugman yang bijaksana, telah mempelajari pengetahuan yang pertama
dan akhir, membaca kitab suci yang pertama dan terakhir: lautan pengetahuan yang
lengkap."

[
22

]

Dari Salman inilah Muhammad mengetahui akan agama Zoroastria. Muhammad mengambil
nama2 dewa pagan Ar-Rahman dan Ar-Rahim sebagai dua dari 99 nama Allah. Juga malaikat2

tsiam Harut dan Mlarut diambil dari jin
a kesuburan Horot/Haurvatat dan Morot/Ameretat, Kisah

Isra Mi'raj diambil dari kisah Zoroastria di mana pendeta Arta Viraf pergi ke tujuh lapis surga
untuk bertemu dengan Tuhan Ormazd.

e. Menurut sejarawan India P. N. Oak, Ka'bah awalnya adalah kuil Hindu. Dia menulis bahwa
Jazirah Arabia di jaman pra-islam merupakan bagian dari Kerajaan India yang dipimpin oleh

Raja Vikramaditya. Sang Raja memperkenalkan agama Hindu kepada masyarakat Arab.
Keterangan ini ditulis dalam buku Sayar-ukQkui yang disimpan di perpustakaan Makhtab-e-
Suftaniad i Istanbui, Turki. [23]

f. Nama HajarAswad (batu hitam) berasal dari kata Sangsekerta Sang/reyAshwefa (batu

hitam). HajarAswad melambangkan kesuburan wanita, sama seperti patung Yoni dalam
agama Hindu. Biasanya, di atas patung Yoni diletakkan patung Linggam yang melambangkan
alat kelamin Dewa Shiva, Muhammad HosnyAbdubHammid dalam bukunya yang berjudul

The Fathers ofProphet Ibrahim menulis:

Terdapat upacara ibadah pagan yang dilakukan para wanita, di mana mereka mengoleskan
batu hitam dengan darah rnens, karena bagi masyarakat pagan darah itu merupakan rahasia

kelahiran. Mereka percaya bahwa para wanita memberi darah, pria memberi sperma dan
dewa memberi roh kehidupan, [24|

g. Shiva mengenakan lambang bulan sabit di kepalanya. Menurut P.N. Oak, Dewa tertinggi

Ouraysh adalah Shiva, yang juga dikenal sebagai dewa buian sabit, Di mana kuil Shiva
berada, di situ pun terdapat sumber air bagi umat Hindu untuk membersihkan diri sebelum
ibadah. Sungai Gangga merupakan sumber air suci bagi umat Hindu, sama seperti peranan
atr zam-zam bagi umat Muslim.



Muhammad menyembelih seekor domba betina... |25]|ftffi»
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Satelah ilLT dia memanggangnya dan membawanya
sebagai bekal makanan. Lalu Muhammad dan Zayd ibn

Muhammad bertemu dengan Zayd ibn Amir ibn Naufal di

bagian atas bukil. Saat itu adalah musim panas di Mekah.

Wahai anak Amir, me-
ngapa engkau dibend
masyarakatmu?

Bukan aku yang menyebabkan kebencian mere
ka, tapi mereka mempersekutukan Allah dan aku
tidak mau melakukan hal yang sama. Aku ingin

beribadah sesuai dengan agama Ibrahim.

Sejak ilu, Muhammad tidak makan daging
kurban persembahan bagi para dewa lagi.

Silakan makan, paman

Aku tidak sudi memakan apapun
yang disembelih bagi illah lain

sefain Allah. Berhala^ itu tak
berguna, tidak bisa menyakili
atau menguntungkan siapapun.

Muhammad, yang mengaku sebagai Cip-
taan Terbaik (Khayru+Khalg), terbiasa .me-

nyembah dan mempersembahkan kurban
bagi dewa 2 selama 40 tahun hidupnya.

Bl h /K

||Tf
[Apakah mi daging 1

hewan kurban bagi!
Lberhala* mereka7 £



Hadis Bukhati Sahih, Volume 7, Suku 67, Nomer 407:

Dikisahkan oleh 'AbduHah: Rasul Allah berkata bahwa dia bertemu dengan Zayd bin 'Amir Nufail di

tempat dekat Baldah dan ini terjadi sebelum Rasul Allah menerima Wahyu Ulahi. Rasul Allih

menawarkan sepiring daging {yang telah ditawarkan padanya ofeh orang* pagan) kepada Zayd
bin Amir, tapi Zayd menolak memakannya dan falu berkata, "Aku tidak makan apapun yang kau
potong di atas batu altarmu (Ansabs) dara aku tidak makan daging apapun kecuali nama Allah

disebut saat melakukan pemotongan.
1 '

I-Khangushi, Sharaf al-Mustafa, dikutip olah E E. Feters, Muhammad and the Relkjion of Islam
[State Unrversity of New York Press (SUNY), AJbany 1994], hal. 126-127

Sang Nabi memotong seekor domba betina bagi salah satu berhala {nusub min af-ansab% lalu

dia memanggangnya dan membawanya pergi. Lalu Zayd ibn Amir ibn Nufayl bertemu kami di

bagian atas bukit: saat itu hari sangat panas di Mekah, Ketika kami bertemu, kami saling menyapa
dengan sapaan jaman jabiliyah, in'am sabahan. Sang Nabi berkata: "Mengapa kau dibenci ma-
syarakatmu, wahai putra Amir?" Dia berkata, "Bukan aku penyebab kebencian mereka; tapi mereka
mempersekutukan illah* dengan Tuhan dan aku tak mau melakukan itu. Aku ingin mengikuti agama
Ibrahim. , b' Nabi berkata, ‘Apakah kau ingin makan?" Dia berkata,”Ya.” Lalu Nabi menunjukkan
padanya daging domba betina. Zayd ibn Amir berkata: "Pada siapakah kau mempersembahkan
daging ini, wahai Muhammad? 17

Dia menjawab, ' Pada salah satu berhala
17

Zayd lalu berkata: "Aku
tidak akan makan apapun yang dipotong bagi illah seiain Tuhan,"

Islam, oleh Alfred Guillaume, mengutip dari Ibn Ishag, hal. 26-27

Aku cfiberitahu bahwa Rasul Allah berkata, sewaktu dia bicara dengan Zayd ibn Amir ibn Nufayl, "Dialah

yang memperingatkanku pertama kali tentang penyembahan berhala dan melarangku menyembahnya.
Aku baru datang dari al-Ta'if bersama Zayd ibn Haritha ketika kami bertemu Zayd ibn 'Amir yang sedang
berada di datarang tinggi Mekah. Orang* Ouraysh telah menyatakan dia meninggalkan agamanya,
sehingga dia diasingkan dari masyarakatnya. Aku duduk bersamanya, Aku memiliki sekantong daging
yang telah kami persembahkan kepada para berhala kami - Zayd ibn Haritha memanggul kantong
itu - dan aku tawarkan daging itu kepada Zayd bin 'Amir - saat itu aku masih muda - dan aku berkata,

“Silakan makan makanan ini, pamanku.” Dia menjawab, "Apakah ini daging yang dipersembahkan bagi

para dewa?
7

Ketika aku membenarkannya, dia berkata, “Keponakanmu, jika kau bertanya pada para
putri Abdul Muttalib, maka mereka akan mengatakan bahwa aku tidak pernah makan daging korban
berhafa, dan aku tidak pernah berminat melakukannya/

1

Lalu dia mengecam para berhafa dan
menghina mereka yang menyembah berhala dan memotong daging bagi berhala, dan berkata,

“Berhala? itu tiada artinya: mereka tidak bisa menyakiti atau menguntungkan siapapun. Lalu Rasut
menambahkan, 'Sejak saat itu, aku tidak pernah dengan sengaja menyentuh berhal'a* mereka dan tidak

juga mempersembahkan kurban bagi mereka sampai Tuhan menganugerahiku dengan kerasulan,'

Kitab af-Asnam (The Book oftdofs). oleh Hisham ibn af-Kalbi, hal. 17
(httpy/answering rslam . org/Books/AI-Kalpi )

Kami d i beritahu bahwa Rasul Allah suatu kali menyinggung tentang ai-Uzza, dan dia berkata, “Aku
telah mempersembahkan seekor domba putih bagi al-'Lkzza, ketika aku masih menjadi pemeluk
agama masyarakatku/'



***#

Masyarakat Arab ia sangat menggemari syair. Penyair terkemuka berkedu-
dukan terhormat dalam masyarakat Arab ia pra- Islam. Di daerah gurun pasir
yang langka hiburan tlu, para penyair menyuplai kebutuhan rohani masyarakat.

Setelah menikah dengan
Khadija yang kaya. Muham-
mad tidaJ-s periu bekerja lagi

di gua H i ra selamaMuhammad seringkah
, s

.._

Ju hari di bulan Ramadhan. Ini merupakan bagaan
ibadah agama pagan masyarakat Ouraysh.

\
27
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Muhammad bertapa ber-hari*

di gua dan hanya berhenti. .

.

. ..untuk mengambil makanan dan lalu

kembali lagi ke gua untuk bertapa lagi.

m i

Suatu hari. Muhammad
tertidur di dalam gua.

* r’h i



Selubung aku N

Selubungi aku M

Khadija, ada
apa denganku?

Khadija menyelubungi Muhammad
sampai rasa takutnya berkurang.

Muhammad masuk rumah dengan paniknya
Otot lehernya kejang'' penuh rasa la kLi t

[
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]

Aku bermimpi se-
orang malaikat da
tang padaku. Dia
berkata

f
''Baca!''

Muhammad menceritakan apa
yang dialaminya di gua Hira.
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Aku bertanya Dia lalu melepaskan ku dan
berkata/BacalAku bertanya
"Apa yang harus kubaca?"

Djs lalu menekanku se-
demikian kuat untuk ke-
dua ka linya sehingga ra-

sanya seperti mau mati.

T VI SU h_i>_r I S I fJ l_J . r 1UU JUI IVj

harus kubaca?' Dia lalu

menekanku sedemikian
kuat sehingga rasanya
seperti mau mati.

Dia lalu menekanku lagi

dengan kuat untuk ketiga
kalinya, falu melepas-
kanku sambil berkata:,..

Dia lalu melepaskan ku dan
berkala."BacarAku bertanya,
"Apa yang harus kubaca?*



Aku khawatir se-
suatu lelah terjadi

.dengan diriku. A

Tidak mungkin. |ijg

Kau orang yang r®
baik dan juiur.

Khadija menyampaikan kisah mimpi buruk
ini pada sepupunya Waraga ibn Naufal
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Jika Jibril memang datang, maka
dia pasti menemui orang Terbaik,
yakni Nabi. Aku khawatir yang da-
tang bukan Jibril, karena setan2

suka menirunya dan menyesatkan
sebagian orang sehingga mereka
jadi bingung dan bahkan gila pa-
dahal sebelumnya waras. [29|

Setelah kejadian di gua Hira
Muhammad melakukan
tawef (mengilari Ka’bah)

Waraqa bin Naufal yang telah tua dan bu
la lalu menemui Muhammad di Ka'bah.

Ini adalah Namusyang dikirim AH&h
pada Musa, {Narraus = hukum icn nggs;

;rQmos~{bhs Yunani. Aramaik dan Syfia>]i

Wahai keponakan
ku, apakah yang
tefah kau lihat?

Muhammad lalu menceritakan kisah
[mimpi di Gua Hira tersebut pada Waraga. . Tangan gigih akan membelamu

t' i :<

Waraga tentu tidak menyamakan Namus
sebagai malaikat Jibril, sebab dafam kitab

suci Yudaisme (Tanakh) tiada satu pun
keterangan bahwa Jibril menemui Musa,

|

Sebenarnya aku berharap
dia jadi pengganti diriku

untuk memimpin umat
Nasrani di Mekah, [31]

Mereka yang disebut mengenal tanda2 kenabian, mulai dari Bahiri sampai Waraqa, dan
kalanya percaya bahwa Muhammad adalah Nabi yang telah diramalkan, ternyata
tidak memel u k tstam. Jika Muhammad memang sejak kecil merupakan Nabi yang
dijanjikan, mengapa ia memuja dan mempersembahkan kurban bagi At-lteza,
dewi berhala dan putri Allah? Mengapa dia menamai putranya Abaul Manaf?

Waraqa menyatakan Muhammad
adalah Nabi bagi kaumnya, f30|wu

t



.„bisik-bisik., bakal
muncul nabi baru
lhoo.. bisik-bisik

,

Eh, bener, IJioP
Malah akan ada
Our'an baru!

Muhammad percaya bahwa parajtn bersem-
bunyi untuk mendengarkan gossip para malaikat
disuraa. Kisah ini adalah penafsirannya. [32]

Wah i Dasar setan 1
"
1

tukang ngintip! Mere-
ka harus dilempari
bintang berapit j

Walahfl J i h 2 pada
ngintip dan nguping
gossip surgawi nee

iduhf! Am
ya Allah

las ya ain.

Para jin berlarian menghindari lontaran meteoi* dan meninggalkan surga

Para jin tidak bisa lagi menguping karena
dilempari dengan bintang2 berapi (meteor).

Q 72:1,8 ..sekumpulan jin telah mendengafkan (Al

Gur'anl.... dan sesungguhnya kami leleh mencoba
mengetahui {rahasiajtangit, maka kami mendapatinya
penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah api..

Mereka lalu mengunjungi pengikutnya, para ahli

nujum, untuk memperingatkan mereka tentang
kedatangan Nabi baru dan Gur’an (Q 4I>:2S}.

Tentunya ini hanyalah khayalan Muhammad
saja, karena setelah diberitahu jin sekalipun,
orang* itu tetap tidak beralih memeluk Islam



Muhammad telah mengenal Wanaqa sela-
ma 1 5 tahun sebelum peristiwa di gua Hira

ari W£raqa-lah dia mengelabui tentang
Taurat dan Injil. Hal ini tampak jelas di Dur'
ian 6:90. 7:159. 7:181, 16:44.20:135, 21 :7 ,

Tak lama setelah itu, Waraqa wafat sebagai
orang Kristen. Ibn al Abbas : 'la wafat sesu-
ai dengan kepercayaan Nazarelhnya/ |33]

Bagaimana ya
nastb Waraqa
di akherat?

Aku melihalnya berbajul
pulih. Jika dia masuk ne-
raka, tentunya dia tidak

aka^ber^iL^ulijMi^

Jawaban Muhammad bertentangan
dengan pernyataannya bahwa orang
kafir akan masuk neraka. Q 2:132
...maka janganlah kamu mati kecuali
dalam memeluk agama Islam.

Khadijah ingin menguji makhluk apa-
kah yang mendalangi Muhammad. [35]

VU tak kunjung
datang. Mu^
hammad me-
rasa sangat
sedih dan ber-
ulangkali ingin
bunuh diri (feri

tebing tinggi.

Berilahu aku ya jika roh
halus itu munouflagi.

Baiklah.

Wahyu illahi tidak kunjung datang sehing-
ga aku berulangkali ingirfbunuh diri, tapi

gagal. Malaikat Jibril setiap kali muncul
menoegahku dan berkata. Wahai Muham-
madtKau benar5 Rasul Allah sejali."

Lalu pada suatu hari

Khadija, malai
kat itu datang!

Duduklah di

paha kiriku!

Muhammad duduk di paha kiri Khadijah Dia pun duduk di paha kanan Khadijah

Apakah kau bisa
melihat makhluk itu?.

Apakah kau bisa
melihat makhluk rtu?

Kalau begilu duduk-
lah di paha kananku!

Kalau begitu duduk
fah di pangkuanku!



[Apakah kau
masih bisa

|

melihat makh-
luk halus itu?

Apakah kau bisa
melihat makhluk

Sungguh, dia ada
la h malaikat dan
bukan setan.

Khadijah mengira malaikat takut melihat
wanita telanjang, sedangkan setan Sidak.

Karena makhluk itu 'menghilang' setelah
dia menyingkapkan bajunya, maka ten-
tunya makhluk itu adalah malaikat

jMuhammad lalu duduk
kri pangkuan Khadija.

Khadija lalu menyingkapkan pe
nutup tubuh dan rambutnya. [36

Jibril meniupkan Roh Allah

kedalam vagina Maryam

[ „ )
2
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Kajfji tu^i
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Q 21:91 dan Maryam yang lelah me-
melihara vaginanya, lalu Kami tiupkan

ke dalamnya ruh Kami ... (kata 'faijaha

berasal dari kata Taij' yang berarti

kemaluan wanita atau vagina)

Jibril muncul di hadapan Maryam dalam
wujud lelaki. Q 19; 1 7 maka ia mengada-
kan tabir dari mereka; Salu Kami mengutus roh
Kar™ kepadanya, maka ia menjelma di hadap-
annya dalam wujud Maki yang sempurna.

Akibatnya, Maryam hamil Q 21:91
dan Kami jadikan dia dan anaknya
landa yang besar bagi semesta alam.

Injil menjelaskan bahwa Mai
hamil karena pengaruh Roh

Jibril mengun-
jungi Maryam

Sudah jelas bah-
wa Jibri! adalah
Roh Kudus.

Jibril tidak takut melihat vagina Mar-
yam. Apakah Jibril takut melihat va-
gina wanita usia 50 tahun yang su-
dah punya 10 anak seperti Khadija?

Roh Allah masuk ke dalam vagi-
nanya, menuju rahim Maryam. [37]

Muhammad salah paham dan me-
ngira Roh Kudus adalah nama lain Jibril
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Inilah umat Muslim
yang pertama [38]:

Aku baru berusia
13 tahun lho...ssssEEffi

Sahabat Muhammad, Abu
Bakr, juga memeluk Islam,
la abalah pengusaha suksesKhadija menjadi

Muslimah pertama
Alt ibn Abu Talib men
jadi Muslim pertama,

Zayd ibn Muhammad dan istrinya

Umm Ayman, memeluk Islam. dan tokoh penting O maysl:
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Budak* itu antara lain adalah Bilal

dari Abyssinia, Amr ibn Foehira,
Abdaiian ibn Masud, dan Khabab,

Setelah memiliki sejumlah pengKut,
Muhammad mulai berdakwah Islam
secara terbuka pada orang1 Mekah.
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Muhammad memerintahkan umat
Muslim untuk shoJat berqiblat ke
Yerusalem, sedangkan umat pagan
Guraysh bergiblafke Ka'bah.



Ali, AUSh Lelah menyuruhku
memperingatkan keluargaku
Siapkan makanan kaki kam-
bing dan susu. Undanglah
putra2 Abdul Muttatib kemari.

luhammad merasa sudah saatnya 3 Ali mengundc
iSayahnyaAbCi
flHamza. Abb£

40 orang, termasuk
i b, para pamannya

l_abab. [39t

mengumumkan kenabiannya secara
resmi di hadapan keluarga besarnya. amza. Abbas, dan AbulLahab [39|
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Para tamu datang dan
menikmati hidangan.

Setelah itu, Muhammad
mengaku sebagai Nabi,

Wahai putra2 Abdul Muttalib, tiada
seorang Arab pun yang membawa
>esan semulia pesanku, yang ter-

baik di dunia fana dan baka, Aliah
telah memerintahkanku u nlu k men
gajak kalian pada-Nya, Siapakah
yang bersedia bergabung dengan-
ku untuk menjadi saudaraku, pe-
laksanaku dan penggantiku? |Qrang z kaget dan membisu

Karena tak ada yang menang
gapr, Ali maju dan berkata:

Wahai Rasul- |
rm

3 ullSh. aku akanl
i.membantumu. J

Lj£n

Muhammad sangat se
nang akan ucapan Ali.

Inilah saudaraku, pela'k&anaku,
dan penggantiku diantara kalian

Dengar dan taatlah padanya.

[Orang2 tertawa dan berkata pada Abu Talib;

Dia menyuruhmu untukl

mendengarkan dan
Jaat pada putramu! Mereka tak percaya

bagai Nabi, karena
sebagai bekas pen

tengakuannya se-
lis hanya dikenal
gembala berjuluk-

an Ibn Kabsha (Domba Kecil)

-
'
r
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Abu Tahb tidak menenlana dan tidak!

J
pula memeluk Islam. Dia telap terus 1
Imelindungi Muhammad seperti yang!
| sudah dilakukannya sejak dulu, t

Muhammad mengejeknya sebagai
Abu Jahl (BapaKBodon) dan meng-
anggapnya sebagai musuh terbesar

Masyarakat Guraysh tidak terlalu
mempedulikan agama baru Muham-
mad, Mereka umumnya bertoleransi
terhadap berbagai keyakinan.

flgfe, -*4

n tm

'P/A Meskipun mengaku sebagai pene-

ffh rus Para d' Alkitab, Muhammad
^jyj] mulai menyusun kitab sudnya sendiri.

TatkaEa wahyu iahi datang tubuhnya
gemetar wajahnya pucat, dan ping-

£
san sambil mendengkur seperti

Saat mengalami itu. dia berkeringat
banyak, meskipun di hari yang di-

Aku sangat menderita se-

tiap kali menerima wahyu.

ngin. Matanya terbeliak, dan dng-
|kahnya bagaikan orang mabuk. [40)

Dia mendengar deringan lonceng
dan menurutnya wahyu inilah

yang paling berat diterima. [4i|

Ini merupakan gejala
epilepsi, Masyarakat
kuno sering kali meng-
hubungkan epilepsi oe
ngan kerasukan setan.

Pada mulanya Muhammad berdakwah dengan sabar terhadap masyarakat Quraysh

Q 20:130 ... Maka sabarlah
kamu alas apa yang mereka
katakan, dan bertasbihlah
dengan memuji Tuhanmu,
sebelum terbit matahari dan
sebelum terbenamnya „„

Q 73:10 ... Dan sabarlah
terhadap apa yang mereka
ucapkan dan jauhilah mereka
dengan carayang baik.



Wahai masyarakati Kata-
kanlah. tiada tuhan selain

Aliah, dengan demikian
kalian akari beruntung.

Untuk menyebarkan Islam, selap ta-

hun Muhammad berdakwah di pera-
yaan Okatz, Muianna, Dzul Maiaz, dan
pada peziarah ai Mekah dan Mina. [42]ada peziarah

Kau akan jadi penguasa
Arabia dan Ajam t Pers ia),

dan satelah mati kalian
akan jadi raja

4
di surga. |43j

Dia berjanji bahwa mereka tidak ha-
nya imasuk surga, tap i juga mendapat
kekayaan dan kedudukan di bumi. yang menanggapinya. [44]
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Masyarakat Guraysh tidak memberi
reaksi terhadap Muhammad sampai

Grang 2 Quraysh tersinggung

dia menghina mereka, (4$)

Keterlaluan

^Jika kita tidak mau memeluk ^

agamanya, masakan dia jadi

marah dan menghina segala^

Abfr Sufyan, mari
kita temui Abu Talib

Padahal kalanya tak
ada paksaan untuk
memeluk Islam?! j

Ya, hinaan Ibn Kab-
sha h arus di hentikan

Tuhan2
kalian palsu, aga

ma kalian sesat, kakek
moyang kalian salah! Ketika Muhammad tidak berhenti

menghina, maka lokehi
2 Quraysh_men

datangi paman Muhammad, Abu Talib.

Mereka lalu men' iikan maskah padaAbu Talib. Abu Talib menjawab
dengan lembut:

Kau hentikan dia, Jm Sabarlah, aku akan
bicara dengannya,Wahai AbO Talib, kepona-

kanmu telah menghina
tuhan1

kita, mencaci-m aki

agama kita, menuduh ka-
.ek moyang kita sesat.
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Patung berhala ini

hanya oenda mali!

Dulu kau pun
menyembah
dewaf kami!

W Tiada toleransi\|

&fm vtP pada agama
jjf^suku sendiri? J

"s^pun AbO lelah memintanya
berhenti, Muhammad terus menc
hina agama dan budaya OuraysT



Kami lelah meminta-
mu untuk menghenti-
kan hinaan kepona-
kanmu, tapi dia lelap
melakukannya.

melawannya sampai
salah satu pihak tewas.

moyang kami direndah-
kan, lunan5 kami dihina!

Setelah mereka pergi. Abu
Talib merasa sangat sedih^ara^pemimpin^^
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Coba pikirkan diriku dan diri-

mu. Jangan menaruh beban
padaku lebih daripada apa
yang bisa kutanggung!

Muhammad pun menangis tersedu-sedu dan pergi,

Kembalilah,
kemenakanku

Waaa,..waaa,.,hik

Wahai paman, demi Aliah, jika kau
telakkan matahari di tangan kanan-
ku dan bulan di tangan Kiriku agar
aku berhenti, sampai Alf&h mem-
buatku menang afau mati aku
lidak akan bementi berdakwah.

Astaga

Muhammad mengira pamannya
tidak akan mendukungnya lagi.

Katakan apa yang
'

ingin kau ucapkan. De-
mi Tuhan, aku tidak a-
kan meninggalkanmu .j Uniuk menghadapi tekanan dari para

pemimpin Guraysh. AbCi Talib meminta
keluarga Banu Hashim dan Banu Mut-
talib untuk melindungi Muhammad
TapiAbu Lahab menolaknya.

Dengan demikian. Muhammad
terus menghina agama Ouraysh
dan mengakibatkan pihak Muslim
dan non-Muslim saling berseteru.

Tangisan Muhammad ternyata mu'
jarah untuk mengambil hati AbO
T§lib yang sangat mengasihinya.

+.
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| Sa'd bin Abu Waqqas dan beberapa Muslim pergi
g ke lembah takjaun dari Mekah untuk shoiat [47]

Beberapa psroan Guraysh menemukan mereka dan mulai meng
ejek karena Muhammad sering kali menghina agama mereka.

Sa’d bin Abu Waqqas lalu

mengambil sebuah rahang untaPara Muslim marah dan mulai bertengkar dengan mereka

Galak banget

Katanya agama
damai. Lapi kok...

Dia lalu memukul seorang pagan dengan rahang unta
tersebut sampai orang itu teriuka. PensLiwa ini dikena!
sebagai DARAH PERTAMA dalam sejarah Islam. Pihak-
Muslimlah yang terlebih dulu menumpahkan darah kafir. Orang 1 pagan kaget sekali akan peristiwa ini



Lihat tuh. Mari kita siram
dia dengan kotoran unta

Kita tidak pernah
dihina seperti ini.

Dta rtu pembo-
hong, penyihir,

Jukang nujum!

u sampai
masyarakat Guraysh tidak percaya
bahwa dia adalah seorang hlabi. fta]

Muhammad berlalu di hadapan rne-
reka untuk sembahyang di Ka'bah. [49|

Muhammad sedang bersujud di ha-
dapan Ka'bah. 'Uqba menyiramkan
sampah unta itu ke punggungnya.

Uqba bin Abi Mu'ait lalu mengum-
sulkan kotoran, darah, dan usus unta.

Sungguh tidak

lucui Kalian
kurang ajar!

Oh Allah, balaslah 'Amrbin Hisharn. Utba
bin Rabia, Shaiba bin Rabi'a, AkWalid bin

'Utfaa. Urmaiya bin Khafaf.
H

Uqba bin Abt
Mu'ait dan 'Dinar a bin Al-Walid !

!

Seseorang.memberitahu putri Mu-
hammad, Fatima, yang segera da-
tang untuk menolong ayahnya. |$0)

iOrang1
tertawa terbahak-bahak

isampai saling tumpang tindih.
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Suatu hari, Muhammad sedana
duduk dekat Pintu Gerbang Sara
di depgn sebuah mesjid- [Si]

Abfll-Hakam datang untuk masuk k
mesjid and dia melihat Muhammad

¥ JL

i r„
._;1 r

i
:

-,*i Y™ J

:
?- '\i flj

Karena tersinggung oleh hinaan
Muhammad akar agamanya, dia
memaki Muhammaddengan keras.
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Abu Umara h, Abu
Al-Hakam memaki
keponakanmu,
tapi dia diam saja

' Muhammad tidak menjawab
^ W 'S IX irtj'trtl i L*iaC-£S.rt'Sirt'st'Sdan menunggu kesempatan
haik untuk membalas. AbQ
AJ-Hakam latu masuk mesjid

Hamzah ibn ‘Abdut-Muttalrb
adalah paman Muhammad. Dia

Seorang Muslimah memberita
hunya bahwa Abu Al-Hakam
telan memaki Muhammad.

Dengan penuh kemarahan
Hamzah memasuki mesjid.

j
baru saja kembali dari berburu

t' Saudara*Abu Al-Hakam maju membelanya, tapi Abu Al-Hakam meterai mereka

Apakah kau akan mema-
rnya, sedangkan aku seks

mg memeluk Islam? Silak
Dukul aku jika kau mampL

Biarkan dia, sebab
aku memang me-
maki Muhammad..

Hamzah menghajar kepala
Abd A!-Hakam dengan bu-
surnya sampai luka parah,

Sejak awa! umat Muslim memang sudah penuh kekerasan. Kelak Muham-
mad memerintahkan Muslim untuk mem bunuh siapapun yang menghinanya
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Apa sih yang kau inginkan sehingga
kau menghina kami seperti ini? Tiada
seorang Arah pun yang pernah mem-
perlakukan sukunya sendiri seperti Aku tak butuh apapun, lapi Aliah

mengirimku untuk menyampaikan
peringatan. Jika kalian menerima)
maka kalian akan dapat pahala di

dunia dan surga. Jika menolak, m a
ka Aliah akan menghukum kalian.

amu memperlakukan kami.

Para pemimpin Quraysh meminta Muhammad untuk berhenti menghina agama dan budaya mereka. 152]

Baik Muhammad maupun masyarakat Ouraish mengaku menyembah Allah, tapi

konsep Muhammad lentang Allah meniru konsep Tunan Yudaisme yang Esa, se-
dangkan konsep AJEa h Ourasih adalah Tuhan yang beristri dan punya tiga putri.

Tusukkan muzizatagar kami per-
caya. Tiada masyarakat yang begitu
miskin dan susah seperti kita. Minta
pada Aliahmu untuk menyingkirkan
gunung- 2 yang mengurung kita, buat
sungar seperti di Syria dan Irak.

Bangkitkan kakek moyang kita

Gusay bin Kilab untuk memberiilahu
apakah kau ini memang benar. ,

Jika kau tidak bisa membuat muzizat
maka lakukan sesuatu bagi dinmu.
Mintalah tuhanmu untuk mengirim
seorang malaikat yang membenarkan
ucapanmu. Mintalah taman, istana,
harta emas dan perak bagimu. .

Aku tidak bisa membual muzizat. Aku
hanva penyampai pesan AllSh, dan
kau uisa menerimanya dan nantinya
dapat pahala, atau menolak dan me-
nanggung sendiri akibatnya
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Sudah kukatakan,
aku tidak bisa mem
buat muzizat.,

Jika begitu, biarlah langit
jatuh menimpa kami.
Kami tak percaya sampai
kau mengajukan bukti.

f , mI.

Itu sih terserah Aliah. Jika
Dia menginginkan, maka
Dia akan melakukannya,

Demi Allah, kami tkjak?
akan membiarkanmu r

mengejek kami, sam-
pai salah satu dia n-
tara kita hancuri i



Kami lak akan percaya
padamu sampai kau
dalang pada kami ber-
sama Aliah-mu dan

L
malaikat*-nya. [S3-3

Muhamimad lalu pergi

Muhammad menuai Kemarahan masya-
rakat Ouraysh karena caranya berdak-
wah yang kasar dan penuh penghinaan.

Muhammad tidak merubah sikapi iya

dan bahkan membenci orang* yang
menentangnya. Dia menunggu kesem-
patan baik untuk membalas dendam.

RasufullSh
sedang
murka nih.

Tulis ini: Dan mereka berkata; "Kami tidak akan
percaya padamu hingga kamu memancarkan
mata air dari bumi untuk kami ... Dan Kami akan,
mengumpulkan mereka pada hari kiamat (diseret)

atas muka mereka dalam keadaan bule, bisu dan
pekak. Tempat kediaman mereka adalah neraka
Jahanam. Tiap* kait nyala api Jahanam itu akan
padam Kami tambah lagi bagi mereka nyalanya. J

Al -Nadir ibn al-Harith adalah penyair
ulung Ouraysh. Dia mengelabui kisah2

tentang Raja* Persia, Masyarakat
Ouraysh gemar mendengar ceritanya.

lur'an adalah catatan harian
it perdebatanny
i'i neraka abadi

luhammad. Dia menyewa juru tulis untuk menca
a dengan para tokoh Ouraysh. Dia mengutuk mereka dengan
seperti yang tercantum di Quf*an, Sura Al Israa

1

(17): §0-97.

Nadr menyela

Masyarakat sesat di ja-

man dahulu menerima
pembalasan Aliah!

Orang2
falu meninggalkan Muhammad

dan perku mpuE di sekitar Al-Nadr. Mu-
hammad merasa terhina dan lak pernah
melupakan dendamnya alas AJ-Nadr.

Aku bisa menyampai-
kan kisah yang lebih

menarik, maniku! aku
Pada suatu hari, Muhammad sedang ber-
dakwah untuk merekrut pengikut batu. [54]
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Ucapan Muhammad tidak lebih

baik daripada ucapanku. Isi ucap-
annya hanyalah dongeng saja.

[
56

]

Muhammad sangat mara n dor', menulis
kecamannya terhadap Al-Nad r dan orang
Ouraysh in G 68:15, 25:5-5, 45:7-8

Q 45:7-8.,, dia mendengar ayaPABah
dbacakan kepadanya kemudian dia tetap
menyombongkan diri seakan-akan dia

ikfak mendengarnya. Maka beri, kabar
gembiralah dia dengan azab yang pedih

[Maka Al-Nadr dan 'Ugba pergi ke Yathrib {nama asli Medma)

Sampaikan pada para rabi tentang Mu-
hammad dan tanyakan pada mereka pe
tanyaan Alkitab apakah yang harus kita

ajukan untuk mengungkapkan dustanya Menurut Al Batadhuri di Fuluh at-Buldan (Penaklukan Kota

*

(abad 1 0 M), masyarakat Yahudi datang ke Yaihrib di tahun
587 SM.keftca Raja BabilonPara tokoh Ouraysh menyuruh Al-Nadr dan 'Ugba ibn

Abu Mu'ayt pergi ke Yathrib untuk menemui rabi* Yahudi. curkan Yerusalem dan mengusir kaum Yahudi dari

Di Yathrib, kaum Yahudi hidup sebagai pedagang, ahli

emas, pandai besi, dan petani, sedangkan kaum Arab
bekerja sebagai buruh kasar pada kaum Yahudi.

KaumArab datang ke Yathrib ± 450 M, yakni 1000 tahun sete-
lah kaum Yahudi hidup di Yathrib. Bencana banjir besar di Y&-
men memaksa suku2Arab di daerah. Sab mengungsi ke daerah
lain diArabia. Mereka datang ke Yathrib sebagai pengungsi.

Setibanya di Yathrib, Al-Nadr dan ‘Ugba menemui para rabi

g Kalian adalah para ahli Taurat,

,
dan kami datang untuk bertanya

. tentang seorang dari suku kami
Vyang mengaku sebagai Nabi.



Tanyakan tiga hal berikut Jika dia1

bisa menjawab, imaka dia benar*
seorang nabi, Jika dia tidak bisa
menjawab, maka dia adalah pe-
nipu. Irilah pertanyaannya [56J:

(1) Bagaimanakah kisah tentang
para pengelana yang mening-
gal di jaman dulu?

[2) Siap
meni lajjabi Umur dan Barai

[3) Apakah roh itu sebenarnya?

* -

- Tflf^rairT
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'"r rft Para rabi menyuruh
/g»war.

H

kami mengajukan tiga

pertanyaan untuk menn
fv'IBSffiK. • '-j' pengetahuannya.
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Setibanya di iVtekah, Al-Nadrdan 'Uqba
bertemu dengan para pemimpin Quraysh.
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Lima belas hari sudah berlalu
tapi Muhammad tetap tidak
memberi jawaban apapun.

Muhammad, jika kau adalah
Nabi, maka kau tentunya tahuja
waban atas tiga pertanyaan ini.

Aku akan sampaikan pa-
ndamu jawabannya besok

Mereka lalu menemui Muhammad

Muhammad bingung dan
tidak bisa menjawab satu pun
dari pertanyaan* tersebut.

Orang3 mulai bertanya-tanya
ba*7-v. v^

ungguh engkau
meninggalkanku
Jibril hingga aku
bertouruk sangka
padamu.

Muhammad berjanji untuk men-
jawab dalam waktu sehari. Lima
belas hari telah lewat, dan dia
masih belum bisa menjawab.

Umatnya mengatakan dia tidald

mendapat wahyu karena dia
tidak mengatakan "Insya Allah"
ketika dia berjanji dan karena
itu tuhannya menghukumnya. J

'^Rasulullah berkala bahwa a-
khimya Jibril muncul dengan ja

waban, seperti yang tercantum
k dalam Qur’an, SuraAl-Kahfi.

Duh, gimana yaa?
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Q 18:1 Segala pujH
bagi Allah yang telah

menurunkan kepada
hamba-Nya Alkitab
dan Dia tidak meng-
adakan kebengkok-
an di dalamnya

Jawaban per-
tama adafah

Begitulah penga-
kuan Muhammad

Akhirnya Muhammad menjawab kelige pertanyaan dari para rabi- [$?]

Sekelompok pemuda hamba Allah dan
anjing mereka memasuki sebuah gua.

Mereka tertidur dalam
gua selama 309 tahun

Lalu Alteh membangunkah mereka ^

dan mereka tetap segar bugar mes-Hanya Aliah saja yang tahu te-

patnya berapa jumlah mereka
Tapi hanya Allah saja
^patnya berapa lama mereka tertidur. vkipun telah tidur ratusan tahun

Oawaban kedua: Sang pengelana ada-
lah Zulkamain (Dia yang Bertanduk Dua}.

Dia membuat bangunan besi yang sangat'
besardiantara dua gunung untuk mengu-
rung kaum Vajuj (Gog) dan Majuj (Magog)

Jawaban ketiga adalah

J fOl 8 :83-98 Dia diberi kekuasaan Al la h d i

muka bumi dan jalan mencapai tempat

f
manapun. Dia mencapai tempat mataha r

yte ferbenam, dan melihat matahari terbenam

Q 1 7 ;85 Dan mereka bertanya
kepadamu tentang roh. Katakan-
lah: "Roh itu termasuk urusan Tu'
han-ku, dan tidaklah kamu diberi
pengetahuan merainkan sedikit™,li dalam laut yang berlumpur hitam.



Apakah, jawaban Muhammad benar?

endeta Ya-
un 521M).(wafat di

Di Eropa, kisah ini menjadi fabel. Washing
ton Irving mengadaptasinya dalam buku
cerita petualangan Rip van V\firtkie (1819)

V; . j." .. rJ

Muhammad tercatat pemah mengunjung i

Syria, dan karenanya dia mengelanun
dongeng2

Kristen. Kisah ini tidak tertulis

dalam kitab suci Yudalsme atau Kristen.

Tentang jawaban kedua; para
ahli islam yakin bahwa Zulkar-
n ain adalah Raja Masedonia
bernama Alexander Agung.

Uang logam dari tahun 242 SM
menunjukkan kepala Alejonder
Agung dengan dua tanduk.

Kedua tanduk Aiexander melambangkan kemenangan
nya atas dua kerajaan besar kuno. Yunani dan Fersia.

Muhammad berkata Zulkamain adalah nabi
yang bicara langsung pada Allah (Q 18:83-98)

ITapi fakta sejarah rrienun”
jjukkan bahwa Aiexander
Agung adalah penyembah
dewa^Yunani dan Mesir.

:
—

a vrn '

3 pia bahkan meninggikan H
dirinya sebagai pulra dewa
Mesir utama yakni Ra
yang bertanduk dua, [b >\

Muhammad tak tahu jawab-
an pertanyaan ketiga, seperti
yang dinyatakannya di G 17: 85.

Dia tak sadar bahwa sebenar-
nya para rabi telah menjebak-
ritm moldh ih rfi nnya melatui pertanyaan2

itu

Kisah para penjdur ditu is oteh manusia dan tak
mengandung nilai agama apapun. Demikian
pula kisah AfexanderAgung, yang sudah ten
bukanlah nabi Muslim, melainkan orang pag;

Muhammad menulis semua jawab-
annya yang salah sebagai firman
Aliah di Qur an, Sura 17 dan 18.



a. Jawaban pertama Muhammad tercantum dalam Gur’an, Sura Al-Kahf (Gua), yang
dikenai sebagai Ashaabut Kahft (Kisah Para Penidur). Menurut ahli islam ibn Kafhir, para
penidur itu adalah pengikut nabi Isa yang melarikan diri dari penindasan Kaisar Romawi
Decius (Dikyanus), Ibn Kathir menulis bahwa mereka tidur selama 309 tahun, setelah itu

bangun, bertemu dengan seorang Raja Muslim yakni Tedosis (Kaisar Romawi Teodosius),
dan setelah itu mereka wafat.

Tapi keterangan Ibn Kathir tidak tepat. Kaisar Decius berkuasa dari tahun 249 sampai 251 M,
sedangkan Kaisar Teodosius berkuasa dari tahun 379 sampai 309 M. Jika Our'an benar,
maka para penidur itu seharusnya bangun di masa pemerintahan Kaisar Justinian k yang
berkuasa dari tahun 527 sampai 565 IVT Terlebih lagi, Kaisar Teodosius bukanlah seorang
Muslim, tapi seorang Kristen.

Kisah Ashaabu! Kahfi sebenarnya merupakan dongeng yang ditulis oleh pendeta Kristen
Yakub dari Sarug, Svria. Yakub lahir di Kartum, Efrata, tahun 451 M dan wafat pada tanggal
29 November, 521 M. Kisah yang sama ditulis ulang ofeh Symeon Metaphrastes di Yunani,
dan diterjemahkan ke dalam bahasa Latin oleh Gregory dan Tours (538-594 M) dalam
bukunya yang berjudul De Gioria Maryrum. Dengan begitu, kisah ini telah ditulis lama
sebelum Muhammad lahir dan telah dikenal baik oleh masyarakat Kristen Syria. Muhammad
kemudian memasukkan dongeng ini ke dalam QuKan sebagai firman Allah.

b. Untuk jawaban ked ua, Muhammad berkata bahwa sang pengelana adalah Zulkarnain
Sebagian besar penafsir Our’an yakin bahwa Zulkarnain (Dia yang Bertanduk Dua) adalah
Raja Masedonia yakni Alexander Agu ng. Tapi AEexander Agung sudah jelas bukanlah
Muslim, karena dia menyembah dewa2 Yunani, seperti Zeus, Apollo, Hermes, dan juga dewa2

Mesir, terutama Ammon Ra,Alexander bahkan menyatakan diri sebagai putra Ammon Ra,
dan kedua tanduk di topinya meniru dua tanduk dewa tersebut. Karena nabi Islam Zulkarnain
sudah tentu bukanlah Alexander Agung. maka siapakah sebenarnya Zulkarnain? Tak ada
bukti sejarah yang menunjukkan tokoh Zulkarnain pernah ada.

Dalam Q 18:96-99,. Muhammad berkata bahwa Zulkarnain membangun sebuah dinding besi
diantara dua gunung;

Q 18:96
berilah aku potongan-potongan besi" Hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua
(puncak) gunung itu, berkatalah Zulkarnain: Tiuplah (api itu)". Hingga apabila besi itu sudah
menjadi (merah seperti) api, dia pun berkata; "Berilah aku tembaga (yang mendidih) agar
kutuangkan ke atas besi panas itu",

Muhammad berkata bahwa dinding besi itu masih ada sampai saat ini dan Allah akan meng-
hancurkannya di Hari Kiamat

G 18:98,99
Zulkarnain berkata; "Ini (dinding besi) adalah rahmat dari Tuhanku, maka apabila 'sudah
datang janji Tuhanku Dia akan menjadikannya hancur luluh; dan janji Tuhanku itu adalah
benar*
Kami biarkan mereka di hari itu (Hari Kiamat) bercampur aduk antara satu dengan yang lain,

kemudian ditiup lagi sangkakala, lalu Kami kumpulkan mereka itu semuanya.

Tapi di manakah dinding besi tersebut saat ini? Sejarah umat manusia tidak pernah mencatat
adanya dinding besi besar diantara dua gunung apapun di dunia.

c. Untuk jawaban ketiga, Muhammad menyatakan:

O 17:85
Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah; "Roh itu termasuk urusan
Tuhan-fcu, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit".

Berdasarkan ayat ini, Muhammad pada dasarnya mengakui bahwa dia tidak tahu apapun
tentang Roh, dan Allah-nya juga tioak menjelaskan padanya,
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Masyarakat Ouraysh semakin yakin
bahwa Muhammad bukan Nabi. Me-
reka lerutama berang karena Mu-
hammad mem beritahu para budak
untuk meninggalkan majckannya. 159]
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Kami tidak akan mem-
beli barang daganganm u!

Kau telah meninggal-
kan agama kakek mo-
yangmu- Dasar bodoh].

AbuAI-Hakam mengecam orang
Mekah yang memeluk Isfam.

j
Abu AkHakam memboikot
jgang Ouraysh yang mem

mi &
[

J

;
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Sebagai balasan, Muhammad me-
ngutuk Abu Al-Hakam di Q 68:1 0-1

3

Dan janganlah karnu tkoli setiap orang
yang banyak bersumpah lagi hina,yang
banyak menceia, yang kian kemari merig
hambur fitnah,, yang sangat enggan ber-
buat baik, yang melampaui batas ragi ba
nyak dosa, yang kaku kasar, selain dari

itu, yang terkenal kejahatannya.

Ketahuilah, sungguh
dia lidak berhenti ni

Kami tarik uburt
7nya

mendustakan lagi dui

Muhammad itu orang
gila yang kesurupan. [60)

Muhammad mengutarakan niatnya untuk
lakam di Q 96:15*19menyakiti AbO

y VilJL, i
T
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Hakim bin Jub^yr berbicara
pada 'Abdullah bin 'Abbas.

Jika seekor kumbang lewat di hadap
annya dan orang 3 pagan bertanya,
Apakah kumbang mi All3h-mu?

,

1

jnaka Muslim akan berkata 'ya/

Apakah tekanan orang :

pagan membual seba-
gian Muslim murtad?

Ya, betul. Umat Muslim tak diberi
makan dan minum sampai tak bisa
berdiri tegak, dan akhirnya bersedia
mengatakan apapun. Jika mereka
ditanyai, ‘Apakah al-Lat dan al-Uzza
adalah tuhan 2mu dan bukan Allah?'

.Maka Muslim akan berkata, ‘Ya,
1

,
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Muhammad mengutuki para
ketua Ouraysh sebagai
keledai liar di Q 74:50.

Maka men
kafir) berpE

apa mereka (orang3 '

S9
dariperirgalan ^

(Allah)?, seakan-akan mereka ^
itu keledai liar yang lari terkejut, k

j
lari daripada singa!



Q 76:4 ...Sesungguhnya Kami menye-
diakan bagi orang 5

kafir rantai, beleng'
gu dan neraka yang menyaia-nyaia.

Muhammad mengutuki siapapun yang tak percaya padanya Dia pun menguluk siapapun yang lak percaya pada Qur’an-nya

ipuai

bertobat, maka bagi mereka azab Jahanam dan
J>agi mereka azab (neraka) yang membakar.

[Karena belum mampu mewujudkan di alam fana~ maka un-
tuk sementara ancamannya menunggu di alam baka saja.

G 86:15-17 Sesungguhnya orang kafir itu meren
canakan tipu daya yang jahat dengan se-benar^nyi
Dan Aku pun membuat rencana mula) dengan &uan «ku pun rnenr

vv'ii benahnya. Karenas i r i ^ i_i . - ui gu i lu u"u i iui i u i i hui i ui -i_* i i ivi i i l 1

yatlu beri tangguhlah mereka Tfu barang sebentar—
_ iPMPi 'i

Muhammad sudah merencanakan pembalasan
hebat bagi kafir, jika dia punya kesempatan

Muhammad menjanjikan upah kelak di surga be-
rupa kenikmatan duniawi makan, minum dan sex

Q 78:31-35 ...Sesungguhnya orang2 yang bertakwa men-
dapat kemenangan, kebun4 dan buah anggur, dan gadis 5

remaja bendada montok yang sebaya, dan gelas" yang penuh.

Bahkan dia pun tak lupa menyediakan hadiah
yang menyenangkan para pedofil di surga.

O 76:19 ...Dan mereka dikehhngi oleh pelayan* anak*
laki yang tetap muda. Apabila kamu melihat mereka
kamu akan mengira mereka mutiara yang bertaburan,



Kalian harus pergi
ke Abyssinfa.

Untuk menghindari kemurtadan,
Muhammadmemerintahkan umat-
nya hijrah ke Abyssinia. kerajaannya hijrah keADyssinia. kera
Kristen yang ramah di Afrika
i: B . £ Li 1. . 1» 1.1J . -IIHJ B JT”

Enak aja
mau kabur!,

AduhJangan
berantem dorgj.

Sanak keluarga mereka yang non-Muslim
lidak setuju atas rencana ini. Para maji-
kan juga tidak mau kehilangan budak*
Muslim karena budak adalah harta milik.

Beberapa budak Muslim berusaha melari-
kan diri tapi tertangkap sehingga dipukuli.

Jfjfr

Lepas- 1

M.kan aku!J

^ /fISl
W J

Budak Muslim Bilal mencoba melari-
kan diri. Majikannya, Umayya ibn
Khalaf. menghukumnya dengan
menindihkan palu di atas tubuhnya.

Aku tebus Bilal

Sekarang dia
merdeka.

Baiklah

AbO Bakr menebus Bilal dan
enam budak Muslim lainnya.

83 Muslim melakukan hijrah pertama
ke Abyssinia, yang dikenal di jaman
sekarang sebagai Ethiopia. Afrika.

Q 4:171 „Sesungguhnya IsaKarena butuh pertolongan umat Kristen
Muhammad memuji-muji Taurat dan tnjil Al Masih Putra Mafyam itu

utusan Allah dan FirmanNya

Q 5: 47...Dan hen-
daklah orang* pe-
ngikut Injjl, memu-
tuskan perkara me
nurut apa yang
diturunkan Allah.

Selamat dalang.
Silakan tinggal di

sini dengan aman.

Raja Negus menerima mereka
dengan tangan terbuka dan
memberikan perlindungan.

G 19:21 ...Kami menjadikannya
sua lu landa bagi manusia dan
sebagai rahmatdari Kami.
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Tidak, aku tak akan me
nyerahkan oranq? yang
meminta perlindungan k

Raja Negus senang akan ayat*
tersebut.Ketika dua utusan Mekah
datang untuk mengambil budak*
Muslim, dia mencegah mereka.

Sementara itu di Mekah, Umar bin al-
Khattab memeluk Islam. Di masa de-
pan

,
Umar akan menjadi Kalifah kedua.

Boikot'
Boikot Muslim!

Masyarakat pagan Guraysh menen-
tang Islam dengan memboikot umat
Muslim dan keluarga 1

kafir Hashim
dan al-Muttalib yang melindunginya

!
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Pengumuman boikot dicantumkan
di tembok Ka'bah. (&ij Mansur bin
Ikrima menulis pernyataan boikot:

Muhammad mengecam para pe-

nentangnya dengan ayat3 Qudan.^

mmy

.
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me
'

m.
Kami totak orang lak bermo-
ral itu Kami sangkal kata3-

nya. Kami benci agamanya.

I
Paman Muhammad yakni Abu Lahab
dan istrinya Umm J amil juga tak per-
caya padanya. Muhammad memben-
|ci Umm J amil yang suka menyebar
duri di jalanan yang akan dilaluinya. [62|

Muhammad pun tak mau kalah emua perselisihan ini membuat ma&ya
[rakat Guraysh semakin menentangnya

Q 111 ...Binasalah kedua lengan Abu
Lahat) dan sesungguhnya dia akan
binasa. Tidaklah berfaedah kepa-
danya harta bendanya dan apa yang
ia usahakan Kelak dia akan masuk
ke dalam api yang bergejolak. Dan
{juga) istrinya, pembawa kayu bakar.
Yang di laharnya ada tali dan sabut

Muhammad sangat ingin mereka meneri-
ma Islam, Karena itu dia lalu berkompromi

HApakah kau telah mempertim-HHI bangkan Lat dan Uzza. dan Ma-^Ky^riat, yang ketiga, yang terakhir?
Uu|V3 vf -nnm

r
- w v ^ \

Suatu hari, di hadapan orang?
di Ka'bah,

Muhammad melafalkan Q 53:19-20.
7^ t

,

•



Mereka bagaikan Gha-
raniq* agung, dan ber-
katnya didambakan. )$3i

Dengar tuh. Muham-
mad memuji tuhan2

kita

Orang5 Mekah senang mende-
ngar perkataan Muhammad.
'^'G^anki = barta^Lj 1 Wumidia

Maka dia membatalkan kedua ayat
yang mengakui putri

2 Allah dan m e
nyebulrtya sebagai ayaf setan,

G 53:19-22 ...Apa! Anak2
laki:

bagimu dan bagiNya anak2

perempuan! Eni jelas pem-
bagian yang tidak adil’

Kemudian diganlinya isi ayat3
itu

Q 22:52-53 ...Dan Kami Iktek nrvengutus
sebelum kamu seorang rasul atau nabi
melainkan apabila ia mempunyai sesuatu
keinginan, setan pun memasukkan goda-
an? terhadap keinginan itu, Alah menghi-
langkan apa yang dimasukkan setan Itu..

.

Dia lalu meridaku bahwa semua
nabi kedang kala tertipu selan se-
hingga mengucapkan ayat2 setan
yang sepertinya datang dari Al 10 h,

Umat Muslim di Abyssinia mendengar kabar
itu dan mengira pennusuhan telah usai. Tiga

‘ " ’ 1 " L J
far kembali ke Mekah,puiuh^lu&l^

Jika dia menyembah tu-
han2 pagan, berarti dia bu-
kan perantara salu2nya ba
g i Allah dan manusia lagi.

Betul, karena dengan begi-
Itu Islam ternyata sama s^a
-dengan agama Ouraysh. J

Muhammad lalu menyadar^ahwal
menerima putri

2 Allah berarti meru- I

sak pengakuannya sebagai Nabi. |

^Tampaknya diai me-
nerima wahyu yang
sai ng bertentangan.

Artinya, betapa beraninya kamu menyebut
Ail^h punya anak2 perempuan, sedangkan
kau sendiri bangga punya anak5 laki/

Perempuan dianggap lebih bodoh dari-

pada lelaki sehingga tak layak bagi Allah
untuk punya anaPperempuan.

Dia lak mampu rmc-mbe-
dakan wahyu itu dalang
dari AllSh atau setan.

p:--5 m
kV •

Artinya adalah: Jika aku, Muharrv
mad. ngawur dan tertangkap basah
olehmu, maka itu adalah salahmu
sendiri karena hatimu rusak. jS4|



Akibat aksi boikot dari pihak pagan Quraysh< masyara-
kat Sanu Hashim dan Banu al-Muttaiib berkumpul untuk
tinggal bersama 'Abu Talib di lembah tempat tinggalnya
yakni Shib Abi Talib atau ShibAbi Hashim Tap i'Abu
Lahab (paman Muhammad yang non-Muslim) lalu me-
ninggalkan 8anu Hashim dan bergabung bersama
pihak Ouraysh yang menentang ‘Abu Talib, [ss|

Peristiwa boikot ini berlangsung sekitar dua sampai tiga

tahun (617-619 M). Tahun* ini dikenal umat Muslim seba
gai Tahuna Penuh Derita. Tidak semua masyarakat
pagan melakukan boikot Sama seperti

JAbu TaEibyang
non-Muslim. sanak keluarga Banu Hashim non-Muslim
juga ikut bergabung menghadapi boikot sebagai tanda
kesetiaan terhadap sesama suku keluarga sendiri.



Bagaimana kita bisa
makan sedangkan
Banu Hashim dan al

Muttalib menderita?

Hal ini sudah ditetap-
kan bersama, tahu?! Sudahlah! Ti-

dak perlu ada
boikot lagi!

Iya, tapi kasih
an mereka 1IHisham bin 'Amir adalah orang ter-

hormat Guraysh. Dia meminta be-
berapa tokoh Ouraysh untuk mern
batalkan boikot terhadap Muslim
dengan alasan kemanusiaan.

Abu Al-Hakam tidak setuju de-
ngan rencana pembatalan boikot.

Akhirnya Al-Mufim imerobek
pengumuman boikot. [66]

uhammad, mengapa AllahMari memeluk Islam, dan
kau akan menerima paha mu tidak menurunkan malaikat

\ untuk meya kinkan kami? jVja di dunia dan akherat

Ketika Muhammad lak
mampu menjawab-.

Wah, jika Allah menurunkan
malaikat pada kalian, makaNabi asli tentunya

bisa melakukan itu tak ada kesempatan lagi

bagi kalian untuk bertobat

Muhammad menggu-
nakan kesempatan ini

untuk berdakwah lagi.

Tapi orang2 Quraysh tetap
tidak percaya padanya.

.. .maka dia mengelak de-
ngan berbagai alasan.

Dia mencantumkan
jawabannya di Q 6:8

Tapi mereka sudah lama mengenal
sikapnya dan tak bisa dikelabui lagi.

Di lain saat, al-Walid bin ai-Mughira, Umayya
bin Khalaf, dan Abu Al-Hakam 'mengejeknya.
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risi Qur'an-nya haAj§
1 nyaiah dongeng2

Lkuno melulu!
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Mana malaikat da
ri tuhanmu? Kok
tak muncul sih?

^Halaaah,,.tak usah^
membual dan meng-
khayal terus! J

/^Nabi kok gak bisa1

Abikin mu^fcat?? j
f

, J’ J > fr- ..
,

L_ 1 *Tji

Oan sungguh telah diperotokkan bebe^
rapa vasuTsebelum kamu, maka turun-
lah azab/balasan pada orang* diantara
mereka yang mencemooh (Q 6: 1 0 ). ,

Semua, ejekan ini hanya menambah
tekadnya untuk membalas dendam.



Di tahun ke- 10 setelah Muhammad mengaku sebagai Nabi, Khadija
wafat di bulan Ramadan (Desember, 619 M). Khatfija adalah teman
hidup dan pendukung setia Muhammad selama 25 tahun terakhir.

[
67

]

Muhammad merasa sangat ke-
hilangan atas kepergian istrinya

Para pemimpin puraysh menya-
takan kekhawatiran mereka.

Kami khawatir akan keadaan se-
lelah engkau wafat, Kami tak mau
mengekang keponakanmu, tapi

dia harus berjanji untuk tidak
mengganggu kepercayaan kami
dan kami pun berjanji untuk tidak
mengganggu kepercayaannya-

, Abu Tallb lalu memanggil
Muhammad dan menyam-
paikan permintaan tersebut

Abu AE-Hakam ternyata tak menya-
dari bahwa satu kata yang dimaksud
Muhammad tentunya adalah: ISLAM

Tapi Muhammad menolak,

Bagus! Jangankan
satu kata saja, se-
puluh juga boleh t

Lima minggu setelah Kematian
Khadija. Abu Talrb sakit parah,
sampai hampir menjelang ajal.

Para pemimpin Ouraysh Der-
|kumpu! untuk menjenguknya.

Tidak, Tapi ada satu kata, yang1

jika kalian katakan, maka kalian
akan jadi penakluk Arabia, dan
menundukka n Ajam ( Persia)

„

1
1
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Kalau begitu, ucapkan Syahgdah
tiada illah lain selain Allah dan Mu
hammad adalah Rasul Allah, dan
bnggalkan saja agama kalian.

Kamu ini memang benar- ingin

mengubah tuhanr kami jadi

satuTuhan, yah? Aneh sekali!

Biarkan kami menganul
agama kakek moyang ka-
mi, sampai Tuhan menen-
tukan masalah diantara kita'

'
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Tapi Muhammad tak mengindahkan
!

permintaan para lokoh Quraysh itu.

AbO Talib mengucapkan kali-

mat terakhirnya sebelum ajal

Aku tetap memeluk
agama Abdul Muttalib

Dia malahan menggunakan kesempatan ini

untuk mengajak pamannya memeluk Islam.

Wahai pamanku, katakanlah:
Tiada yang berhak disembah ke-
cuali AII3h, dan aku nanti akan
membelamu di hadapan Allah- ^

Setelah itu Abu Talib wafat

AbO Talib! Apakah kau akan
meninggalkan agama ayah-
jmu Abdul Muttalib? m\

Dia dibakar di api neraka
yang dangkal. Jika bukan
karena doaku, dia sudah
dibakar di dasar api neraka

j

J

B



Tak fama setelah Khadija wafat Mu-
hammad menikahi Saodah binti 2a-
ma (55 thn) di tahun 620 M. Di masa
talu, Saodah dan suaminya Sakran
hijrah ke Abyssinia. Sakran wafat
setelah mereka kembali ke Mekah.

Meskipun baru menikah. Muhammad sangat
itertarik kepada Aisyah (6thn), putriAbu Baltar.

-
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Muhammad berusaha mencan cara
untuk bisa menikahi anak kecil itu.

Dia lalu menemui sahabat dan sau-
dara angkatnya Abu Bakar. 1t

: ^
-

Wahai Abu Bakr, serahkan Aisyah
padaku agar aku bisa menikahtnya.

Engkau adalah sau-
daraku dalam Islam,
tapi halal bagiku un-
tuk menikahiAisy^

Tapi Rasulullah, bagaimana muni
kau bisa menikahi keponakanmu

Dalam budaya Arab, saudara angkat
dianggap sebagai saudara kandung.
Saat itu, tidaklah lazim untuk meni-
kah^jutruJar^auda^

Aku Lelah melihatmu dua kali. Seseo-
rang membawamu dalam kain sutra
dan berkala padaku, 'Inilah istrimu.'

[Ketika kain kubuka, tampaklah engkau,
Tiga tahun kemudian di Medina Mu-
hammad menyelubuh i Aisyah (9 (h n.)

Karena iman bu la, Abu Bakr meng
ikuti saja keinginan Muhammad.



Qur'an^Su ra Al-Ta la aq {65), ayat 4

3-an perempuan2 yang tidak haid lagi (menopause) di antara perempuan2 mu jika kamu ragu2 (tentang
nasa idahnya) maka idah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan1 yang tidak haid. Dan
erempuam yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan
arang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya,

Tafsir Al-Jalalavn Q 65:4
http : /toww. al tafs i nconvTafasir.aspTtMadhNo-1 &ffafsi rNo=74&tSoraN o"65&tAyahN0“4&tD3spl ay=yes&U
serProtie=Q&Language I d=2

Dan [bagi} para wanitamu yang tidak bisa lagi mengalami menstruasi, jika kau merasa ragu tentang masa
iddah mereka, maka tunggulah sampai tiga buian dan [juga bagi] para wanita yang belum mengalami
menstruasi, karena masih muda, masa iddah mereka adalah liga bulan - kedua kasus di atas bertaku
bagi wanita2 yang ditinggal mati suami.

Tafsir Ib n Kathir Q 65:4 . penyusun Dr. ‘Abdullah bin Muhammad, Pustaka tmamAsy-Syafi'i, Bogor
Allah berfirman seraya menjelaskan 'iddah wanita yang sudah tidak lagi menjalani haid h (menopause).
Yakin wanita yang sudah berhenti haidhnya karena usia yang sudah tua. 'Idoahnya adalah tiga bulan
sebagai ganti dan tiga kali guru' bagi wanita yang masih mengalami haidh. Sebagaimana hantu telah

dijelaskan oleh ayat al-Our'an dalam Surat af-Baqarah. Demikian juga anak wanita yang masih kecil,

yang belum menjalani masa haidh, bahwa iddahnya sama seperti Iddah wanita yang sudah menga-
ramihaidh, yaitu trga bulan. Oleh karena itu, Allah berfirman, 'Ban begitu (pula) perempuan* yang belum
haidh.

1 '

hfip;7/Wiwe (tiEir.Com/Tafasirasp?tMad h No-2&tTafe i rNo-73&tSoraN0=65&tAyahNo~4&!Di$play-yes&U
serProfile-O&Language I d=2

(Dan perempuan^ang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan2 mu jika kamu ragu-ragu
(tentang masa idahnya) maka idah mereka adalah tiga bulan)
Akan hal inr seseorang bertanya: "Oh Rasul Aliah! Bagaimana dengan masa idah bagi wanita yang
tidak menstruasi karena mereka masih terlalu muda?" (dan juga wanita2 yang tidak menstruasi)
karena usia muda, masa idah mereka adalah tiga bulan.

Hadis Bukhari Sahih 9.140

Dinyatakan Aisyah:
Nabi Allih berkata padaku^Kau ditampakkan padaku dua kali (dalam mimpiku) sebelum aku menikahimu
Aku melihat seorang malaikat membawamu dalam kain sutra, dan aku berkata padanya.'Singkapkan
(dia); dan lihatlah, tampaklah engkau. Aku berkata (pada diriku sendiri), 'jika ini dari Alfah, malca mi harus
terjadi/

"

Hadis Bukhari Sahih 7.1S
Dinyatakan 'Ursa:

Sang Nabi meminta Abu Bakr untuk, menyerahkan Aisha untuk dinikahi. Abu 8akr berkata.'Tapi engkau
saudaraku;' Nabi berkata, "Engkau saudaraku dalam agama Alfa h dan BukuNya, tapi ia (Aisyah) adalah

1 mf I !/ Lr I im I Lp !
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Hadis Bukhari Sahih 5.236

Dikisahkan oleh ayah Hisham:
Khadija meninggal dunia tiga tahun sebelum sang Nabi berangkat ke Medina. Dia diam di sana
selama dua tahun atau lebih dan lalu dia menikahi Aisyah ketika dia berusia enam tahun, dan
dia (Nabi) menyetubuhrnya ketika dia berusia sembilan tahun.

Hadis Mualim Sahih. Buku 8. Bab Nikah, Nomer 3310
'Aisha (semoga AllSh berkenan padanya) melaporkan:
Rasul Aliah SAW menikahiku ketika aku berusia enam tahun, dan aku dibawa masuk ke dalam
rumahnya ketika berusia sembilan tahun.

Hadis Bukhari Sahih 8.73.151

Dinyatakan oleh Aisyah:
Aku biasa bermain dengan boneka2 di depan sang Nabi, dan kawan2 perempuanku juga biasa bermain
bersamaku. Kalau Rasul Allah biasanya masuk ke dalam (tempat tinggalku) mereka lalu bersembunyi,
tapi sang Nabi lalu memanggil mereka untuk bergabung dan bermain bersamaku.
(Bermain dengan boneka2 aiau bentuk2 yang serupa itu dilarang, tapi dafam kasus ini diizinkan sebab
Aisha saat itu masih anak kecil, belum mencapai usia pubertas) (Fateh-ai-Bari, hal. 143, Vol.13)



Zayd. mari
pergi ke TaU

Dengan kematian AbO Tafib, Muhanv
macfkehilangan pembelanya yang
gigih, Dia gagal antuk merekrut peng-
ikat bara. Setelah Umar dan Hamzan,
selama 4 tahan Uada Muslim baru.

Ta’il terkenal dengan tanahnya
yang subur, yang menghasilkan
buah anggar dan nas il ladang lain

asyarakat Thaqif hidup makmur dalam
benteng kota mereka yang kokoh kuat.

Muhammad tinggal di Ta'iiselama 10 hari.

Beberapa hari setelah AbO Talib
dikubur (620 M), Muhammad dan
Zayd pergi bersama ke Ta’if.

Kota Ta'if terletak 65 mil arah timur
Mekah. Muhammad berharap untuk
menyebarkan Islam di sana. Masya-
rakat Thagif menyembah dewi Al -Lat

Peluklah Islam dan
}

tolonglah aku dalam- 1

mengnadapi musuh2

L-ku di Mekah. [S9] J

ia lila menemui tiga bersaudara yang
leru pakan pemimpin2 kota itu. Mereka
Jalan 'Abdu Yaiayk Mas’ud, dan Habib.

Akan tetapi, tanggapan mereka ternyata serupa dengan masyarakat Quraysh

Sumpah! Akan ku- ^
robek gorden Ka'bahi
jika Tuhan mengirim Demi Tuhan, jangan bicara pa-

daku lagi! Jika kau benar2 Ra-
sulullah, tentunya kau terlalu

penting untuk bicara denganku
Jika kau berdusta, maka aku
^ak perlu bicara denganmu! A

Apakah Tuhan tak mam-
pu memitih orang yang
lebih baik daripada ka-
mu untuk jadi M a bi? j

Baiklah jika be-
a.itu, tapi raha-
siakan hai ini

Muhammad sangat kecewa. Dia kha-
watir masyarakat Thaqif akan menge-

rena tak suka akan Islamroyoknya

15y
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Tapi ketiga bersaudara itu memberitahu masyarakat Thagrf, yang lalu merasa ter-

hina dan marah karena Muhammad meminta mereka beralih agama. Mereka me-
lempari Muhammad dan Zayd dengan batu untuk mengusir keduanya keluar kota.

Muhammad sangat terkejut
menerima penolakan yang
sedemikian keras. [70]

Zayd yang berusaha melindungi
ayah angkatnya, kena batunya
pula hingga kepalanya berdarah

Baluz melukai tubuh Muhammad dan
darah mengalir pada kedua kakinya.

1 Keduanya lalu mengambil langkah
seribu

!Akhirnya Muhammad dan Zayd li-

|ba di sebuah perkebunan anggur.
Mereka berdua berlindung dan ber-
sembunyi di bawah pepohonan anggur.

Ya ampun.,,, itu

kan Muhammad
dari Mekah,

Kasihan
sekali, ya?

Pemilik kebun anggur adalah
Otba dan Sheyba dari suku Qu
raysh yang tinggal di daerah Taif



Ya Aliah, pada siapakah Kau serah-
kan aku? Apakah pada orang jauh
bermuka masam? Jika Kau lak ma-
rah padaku, maka aku tak peduli, Ja
ngan turunkan amarahMu padaku.

Muhammad mengeluh pada Allah, [71]

Silakan dimakan
anggurnya

,
pak.

Wah, terima ka-
sih banyak, nak

Otba dan Sheyba menyuruh budak Kristen
bernama Addas dari NTiniwe untuk menawan
kan anggur pada Muhammad dan Zayd.

Muhammad dan Zayd lalu kembali
ke Mekah dengan tangan hampa.

Ketika bermalam di Nakhla, Muhammad mengaku bahwa delegasi Jin Nashibin melihatnya bersholat

Para jin berdesakan dan bertumpuk untuk me
Qur'an dari ku. Lalu mereka benrnan padaku
beribadah Islam pula, Qur ?

an, Sura Al-Ahqat: 29-31 dan AkJiml

Ketika Muhammad kembait ke Mekah,
orang2 Ouraysh semakin memusuhi-
nya karena mereka tahu bahwa dia
pergi ke Ta’if untuk merekrut orang2

Thagif untuk melawan mereka. ij2
\
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Waduh, kalian
|angan ramef

murtad dong!

Beberapa Muslim juga murtad,,
kecuali sebagian kecil orang2

le-

|mah dari kalangan kelas bawah

Sukar baginya unjuk menerima penolak-
an ini, Karena belum punya kekuatan, dia
tak bisa menghukum para murtadun seba
gaimana yang akan dilakukannya kelak.



Untuk melipur lara, di malam hari M y.

hammad mengunjungi wanita vang
diam 5 dikasihinya, yakni Umm Hani
(putri almarhum Abu Thalib). [73]

Rupanya suami Umm Hani yaknt Hibavrah
sedang tidak ada di rumah, sehingga Mu-
hammad berani tidur di rumahnya malam itu

VRasululi&h. d
manakah dikau

Rasulullah!
Rasulullah!

vB
.‘ •

Dt pagi harinya, para Muslim tak me-
nermikan Muhammad di manapun. [74]j^B

Umm Hani> apakah
Rasulullah sekaran;
ada di rumahmu?

Setelah mencari ke-ma na* akhirnya
mereka tiba di rumah Umm Hani.

Kami terbang ke Ba
aWagd/sdi Yemsal

Terbang ke
,Yerusalem?

Dari ranjan
Umm Hani'

Oh,, .anu ...Aku
di sini karena
tadi malam
Allah rupanya
punya rencana
khusus bagiku.laparn

3 di sini,

isulullih?

Karena malu kelahuen tidur di rumah istri

orang Muhammad FaEu mengarang cerita

tera Mi'raj untuk mengalihkan perhatian,

Di Bayt af-Maqdis. aku bertemu dengan
Mabi Musa, Nabi Ibrahim, dan Nabi Isa.
Aku memimpin kami semua bersholat.

Tadi matam Allih memerintahkanku
unluk melakukan perjalanan suci. Aku
[naik burag dan terbang bersama Jibril

(Setelah itu aku dan jibrifl

j
terbang ke surga untuk l

M bertemu dengan Allihll f

Ketemu
malam?



Setelah itu Jibril membawaku untuk
melihat neraka. Ternyata kebanyakan
penghuni neraka adalah wanita, pai

Maka aku kembali menghadap
AH3h dan meminta keringanan.

Ketika aku keluar dari tempat
Allah, aku bertemu Nabi Musa

Limapuluh
kali sehari,

Berapa kali Allah me-
nyuruhmu sholal? ,

Baiklah, shola
40 kali sehari.

Kemudian aku ke
luar dan bertemu
NabiMusaJagi.

Wah, itu sih masih
terlalu berat. Minta-
lah keringanan lagi

Wuah, itu sih keterla-
luan. Kembalilah pa-
da All&h dan mintalah
keringanan sholat ba-
gimu dan umatmu.

Aku malu untuk me-'
minta lagi. Akan kul3'

kukan perintahNya.

negosiasi ini berulang "h

kali, hingga AU&h berkata: j
*—

fShofai
-waktu
Sholat lima
waktu sehari!

Kemudian aku menemui Nabi Musa;
dan ia berkata seperti sebelumnya .1

f

*

Masakan Allah nan Maha
]

Tahu tak tahu bahwa sukar
untuk sholat 50 kali sehari?j

Apakah kita harus
percaya bahwa Mu-
hammad lebih bijak

dan berbelas kasih-

an daripada Allah?

All&h tahu hal rnt benar. Q iTtSu 1

'Dan Kami lak menjadikan mimpi yang
telah KamiperTihaSKan kepadamu, me-
Jainkan sebagai ujian bagi manusia.’

,

Mana mungkin pu-
lang pergi dari Mekah
ke Syam dalam wak-
tu semalam saja? ,

Muhammad menoontek kisah negosiasi de-
ngan Aliah dari kitab Kejadian 1 3:16-33. Se
bagian Muslim tak percaya, dan lalu murtad.

Muhammad menyadari semakin tak
mudah lagi baginya untuk meyakinkan
orang* bahkan para Musltm sekalipunbahkan para Musltm sekalipun



Hai Bani Fulan, aku adalah 1

utusan AIIS h. AllSh memerintah-
kan kafian unluk beribadah pa-
dahlya saja, dan kuajak kalian
jnembelaku dan meljndungiku^

Muhammad terpaksa memohon per-
lindungan dari berbagai suku kafir di

sekitar Mekah. Dia mulai berpikir un-
tuk mengumpulkan tentara baginya.

Bani Amir juga tidak mau

[Muhammad menawarkan diri pada iai suku yang datang ke Mekah untuk naik h uji,

Aku adalah
Rasulullah

Wah, pasti imFah Nabi
yang diperingatkan ka
um Yahudi pada kita.

Jangan biarkan mereka me
nemukannya sebelum kita!

Akhirnya Muhammad bertemu dengan suku Al-Khazraj dan Aws dari YaUirib. Se-
telah tiba di Yathrib, suku Arab seringkati merampok kaum Yahudi, Kaum Yahudi
yang marah berkata pada mereka, 'Seorang Nabi akan segera dikirim. Kami
akar membunuh kalian dengan bantuannya,' Ketika mendengar pengakuan Mu-
hammad sebagai Nabi, mereka mengira bahwa dengan menerimanya sebadai
Nabi, maka mereka akan berkedudukan sama kuat dengan kaum Yahudi.

Kami bersumpah setia pada Rasulullah di malam Al Aqabah
pertama untuk tidak menyekutukan Allah, tidak mencuri, tidak
berzina, lidak membunuh anak* kami, tidak berbohong.,.

Muhammad dan Mustim Anshar (= Pembantu, Muslim asal Medina) lalu

membuat peijanjian di sebuah gua bernama Al Aqaba yang letaknya tak
jauh dari Mekah. Perjanjian bernama Perjanjian Agaba I (April, g

MualafAnshar yakni Baraa bin Marur
[bersholat dengan cjblal ke Ka'bah...

..dan bukan Syria. MuhammaTOanr
suka akan hal ini dan dia menunggu
sampai Baraa wafal unluk menerap-
kan qiblat yang sama (Q 2:144)



Hai orang2
Khazraj, kami melindungi

Muhammad di negeri kami. Jika kalai
yakin dapat melindunginya

„
maka ka

Hjf
' nanggungnya, Tapijikg

mgkrnanaiinya selelah
dengan kalian, maka

Marilah masuk Islam. Ber-
sumpahfah untuk melin-
dungiku sebagaimana ka
lian melindungi anak-istri,tinggalkan dia sekarang juga

Setahun kemudian, Muhammad dan kaum Muslim Anshar beserta rekan2 non-
Muslimnya kembali melakukan pertemuan rahasia di tempat yang sama, untuk
menetapkan perjanjian Agaba II, Mereka berjumlah 73 lelaki dan 2 wanita,
Muhammad datang bersama pamannya Al-Abbas bin Abdul Muftalib yang
non-Muslim. Kaum Anshar ingin agar Muhammad hijrah ke Medina. [77|

Al-Barra' bin Ma'ru r memegang ta-

ngan Muhammad sambil berkala:

'Demi Allah yang mengu-
tusmu, kami pasti melin-
dungimu sebagaimana
L
kami melindungi anak-istri

Abu Al-Haitsan berkata Al-Abbas bin Ubadah berkata;

Tidak, Aku bagian dari kalian dan
kalian bagian dari diriku. Aku me-
merangi siapa saja yang kalian pe-
rangi dan Perdamai dengan orang*
yang berdamai dengan kalian,

,

Wahai Rasulullah, sesungguhnya
kami mempunyai hubungan dengan
orang 2 Yahudi dan kamibefmaksud
akan memutusnya. Jika kami tefah
melakukannya, kemudian Allah me-
menanakanmu. apakah kau akan
pulang kembali kepada kaummu
dan meninggalkan kami?

Sesungguhnya kalian membaiat orang
ini untuk memerangi orang2

berkulit

merah dan hitam (semua orang). Jika
kalian bersedia memenuhi perintah-
nya meskipun itu mengurangi harta
kalian dan menewaskan pemimpin2

kalian, maka silakan ambil dia,

Inilah satunya kesempatan baginya untuk
memiliki sekutu, sehingga dia harus mam-
pu meyakinkan mereka akan tekadnya ber-
gabung bersama dan jadi Nabi mereka.

Apa yang akan kami
dapatkan jika kami
lakukan hal itu. Nabi? Ulurkan

tanganmu
Nahit

Iya . apa
upahnya"?

Tidak seperti orang* Ouraysh yang lebih ber-

pendidikan dan telah mengenai Muhammad
sejak masih kecil dan tak percaya padanya,
orang2 Arab Medina yang kurang berpendi-
dikan ini percaya begitu saja paca janjinya.

Mereka lalu bersumpah!
setia pada Muhammad,



Dengan 0. 2:193, Allah memerin-
tahkan Muslim memerangi kafir sam
pai Islam jadi agama utama, [r$|

Allah mengijinkan
kita memerangi me-
reka yang lelah me-
ngusir kita! (Q 22:39)

Q 2:193 Dan perangi
mereka, sampai tiada
%iah lagi dan sampai
ketaatan hanya semata,
mala untuk Ail^h saja'

Gimana bisa begitu* jika

Sura yang sama menyata-
kan lak ada paksaan da-
lam beragama' (Q2:256)?Selelah mendapat dukungan militer dari pihak Anshar, Muham

mad mengumumkan bahwa All^h mengijinkannya unluk m e'
merangi kafir. Ayat* bunuh kafir mulai bermunculan darinya.

i

Q 8:72 Dan bagi Mus-
lim yang belum berhijrah
maka tidak ada kewa-
jiban sedskit pun atasmu
[merindunc; mereka.

Q 4:89 Jika mereka
berpaling dari hijrah,

lawan dan bunuh
mereka di mana pun
kamu menemuinya.

Mari hijrah ke
Medina karena
mereka meng*
usir kitai ,

Kami lak
diusir kok!

Muhammad marah dan, se-
perti biasa, menggunakan ayat5

Our'an untuk mengancam.
|

imi akan kehilangKelua rga ka mi (IKai ^ ^

yang pagan lidakilan nafkah jika me-
[mau kami pergi! Jninggalkan Mekah.

Muhammad memerintahkan Muslim I

untuk hijrah ke Medina, tapi sebagian!
lak mau meninggalkan keluarganya.

|

Baik. Rasutul£hf

j
Q 8:72 berarti Muslim yang tak mau hijra

:
akan kehilangan warisan aan perlindung

i a n dari Muslim sampai ikut hijrah. |79]

j

Muhammad bahkan memerintah
kan Muslim untuk membunuh
mereka yang kembali ke Mekah

itu kata
3
"Taat pada Allah dan RasulNya" menjadi semboyan Islam

Q 4: 97 Tempat kalian
yang tidak berhijrah
adaiah neraka, ujung
perjalanan kejahatan!

mendurhakai Allah dan Rasul
Nya maka sesungguhnya ba-
ginyalah neraka Jahanam
mereka kekal di dalamnya!

Akhirnya kaum Muhajirin (Muslim Mekah yang hijrah) pergi secara bergelom-
bang ke Medina (250 mil utara Mekah) di awal bulan Muharram, 622 M, Da-
lam waktu dua bulan, sekitar 100 Muhajirin telah hijrah ke Medina. Selama itu

Muhammad Abu 8akrdan keluarga mereka masin lingga! di Mekah dengan
aman, Sudah jelas bahwa orangs Ouraysh tak berniat membunuh mereka.uraysh tak berniat membunuh mereka

lApakah ki-'/l WlTidrik tuh.:

j[ta diusir?



Kita tidak merasa aman
jika para pena ikut Mu-
hammad danfuar Mekah
akan menyerang kita. .

Pemimpin* Ouraysh mengetahui bah-
wa Muhammad membual perjanjian

^^Arab Medina untuk ber
a memberi perintah.perang jika

Abu At-Hakam berkala:

Kita sewa orang
untuk membu-
nuhnya saja. J

Usul AbOAl-Hakam

Masukan saja dia ke pen-
jara. Biarlah dia mati di sa
na. sama seperti penyair
Zuhair dan An-Nabignah.

Tapi para pengikutnya
akan datang untuk
membebaskannya, [eoj

Ha f ini jelas merupakan peng
khianatan terhadap mereka.

Tidurlah di ranjangku
dan kenakan selimut
At-Hadhrami hijauku.
Mereka tidak akan
mencelakakanmu.

Muhammad khawatir orang* Guraysh akan
menyerangnya saat dia tidur Karenanya
dia menyuruh Ali untuk tidur di ranjangnya.
sebagai umpan untuk mengelabui musuh

Usir saja dia dari nege
ini dan kita tak usah r*

rusan lagi dengan dia

Dia akan bersekutu de-
ngan suku*Arab latnnya
untuk menyerang kita, j

Muhammad dan AbO Bakrlalu melari-
kan diri ke Gua Tsurdan tinggal di situ

untuk beberapa hari. Putri Abu Bakr
yakni Asma binti Abu Bakr menyedia-
;an unta3 dan makanan bagi mereka.

Dimanakah
Muhammad

Aku tak tahu
dfmana dia. Me-
mangnya aku
pengasuhnya?

d a Ali tentang Muhammad

I
1
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iDimanakgh j
'-1Muhammad?j Tidak tahu.

AbuAI-Hakam menemui Asma bt. Abu

Muhammad dan Abu Bakr kemudi-
an hijrah ke Yathrib (Medina) (d22 M).I



Kisah berikut menunjukkan perubahan cara hidup Muhammad setelah hidup di Medina.
Muhammad dan umat Mu siam mendapatkan nafkah dari;

'l) Jizyah (pajak keamanan dari umat Kristen dan Yahudi);

2) Kharaaj (pajak tarah pertanian dari non-Muslim);

3) Ghanima (harta non-Musiim yang dijarah Muslim dalam perang);

(4) Fai' (harta non-Muslirn yang dirampas Muslim tanpa peperangan).

Semua nafkah ini didapatkan melalui Jihad , Muhammad mengakui akan ha! ini dalam hadis berikut:

Hadis Bukhari Satiih.-R&nha] Jihad.J3ab: 88:J&ntang„Tombak. NometASB:

Disebutkan dari Ibnu Umar dari Nabi saw„ bahwa beliau bersabda, "Rezekiku dijadikan di bawah bayang 2

tombakku, dan kehinaan serta kerendahan dijadikan pada orang yang menyalahi perintahku."
ref. Ringkasan Shahih Bukhari, oteh M. NashiruddinAJ-Albani:, Jtfid 2}~

i bawah bayang2 tombakku berarti "dari jarahan perang."

Muhammad menyerap
diketuai wanita karena

Hadith Sahih Bukhari. Volume 9. Book_88. Number 219 :

Dikisahkan oleh Abu Bakra; Allah telah memberikan manfaat kepadaku dengan kalimat yang kudengar dari

Rasulullah pada saat peristiwa damai. Hampir saja aku bergabung bersamapasukan Jamal lalu berperang ber-

sama mereka. Tatkala sampai kepada Rasulullah , berita bahwa penduduk Persia dipimpin oleh anak perempuan
Kisra, beliau bersabda: Tidak akan bahagia suatu kaum yang dipimpin oleh wanita.

8
Umm Glrfa dan sukunya, di bulan Januari, 628 M. Umat Muslim menentang suku yang
luhammad berkata:

Umm Qirfa adalah pem
mati suku2Arab lainnya

pin Banu Fasarah, Dia berusia sangat lanjut dan sangat dihor-
ia memiliki 12 putra dan seorang putri yang sengat cantik. [81]

Di bulan Januari, 628 M, Muhammad memerintah-
kan Zayd ibrt Haritha untuk menyerang Banu Fasarah
di Wadt Al-Qura, 70 mil dari Medina, ke arah Syria.

[Tentara Muslim menyerang Banu Fasarah di malam hari

Zayd, pimpin pasukan
untuk pergi ke Wadi
Al-Gura dan serang-
lah Banu Fasarah! j

f r
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Jangan!!

Para non-Musfim berusaha
membela dirr dan keluarganya
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Dengan kekuatan penuh, Zayd me-
mimpin penyerangan mendadak! MH 'i
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Teror dalam nama 1

lslam ter
JacJl aab .



Bunuh wanita
lak berguna iniUll

Orang 1
* Fasarah yang menyerah kalah

lalu dilawan, termasuk putrr Umm Oirfc
Zayd menyerahkan Umm Qirfa kepada tentara
Muslim bernama Qays ibn Mohsin untuk dibuai:

h

Qays bin Mohsin mengikat kedua kaki Umm Qirfa pada dua ekor
i in+ni t-n li i r'W’ir'*-* ifHirin i a iru+^n -»

1

i+i r Lrrv unnn nujnunta, talu para Muslim memacu unta* itu ke arah yang berlawanan

3ssr

Wanita tua yang terhormat ini Tubuhnya terbelah dua dengan
anggota* badan tercerai-berai.iwa kesakitan
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Lalu tentara Muslim memancung kepalanya, |S2)

Qays ibn Mohsin menyerahkan kepala Umm
Qirfa kepada Zayd. Salamah bin Amr menda-
patkan putri Umm Girfa sebagai upah perang

Zayd menyerahkan harta jarahan dan
kepala Umm Girfa kepada Muhammad

Wah, harus
kita arak nih
kepalanya!

Setelah itu, seperti biasa, para Muslim menjarah harta dan
lemak non-Muslim, Kaum wanita dan anakJ diperbudak.

20% harta jarahan adalah mitik Allah dan Rasul Nya! G 6:41 Ketahuilah
ingguhnya apa saja yang dap# kan
. ffi@.ka ajsuhggunn&a seperlima u
? yatim (tentunya bukan anak* kafir

prangr miskin gg n Sjnusabi, j. kg kai
i apa yang Kami turunkan kf

u

i; bertemunya di

3 S; 69 Maka makanlah sebagian rampasan perang
ari g telah kamu ambil ku. sebagai makanan yang
talai lagi baik, dan bertakwalah kepada AJISh: sesung

orangtuanya'dibun
ffiman. kepadaAflal

H—

T

„ . | . .— -1 — u. v.— —
'

| . . i ™.. r . l.3 f"I jl ui ^3
d; ha n bertemunya dua pa$uk3n.T3an Allah Maha Kua$aguhnya A1M>b Maha Pgngampgn gan Penyayang

Kepala Umm Girfa dipertontonkan
di sepanjang jalan Medinah, [33]

>,r

IPfllJ

Muhammad meminta Salamah untuk
menyerahkan putri Umm Girfa pada
paman Muhammad. Hazan bin Abi
wah b, dan Salamah bersedia. Hazan
mengambil gadis itu untuk dinikmati.



Di bagian Kata Pengantar telah dijelaskan bahwa Presiden AS Obama mengutip Q 5:32 perihal
larangan membunuh orang yang tak bersalah. Kisah Pembunuhan Kaum Bajiia berdasarkan
lanjutan ayat tersebut, yakni Q 5:33 di mana Muhammad menunjukkan hukuman bagi orang 2

K
ang dianggapnya mengacau daerahnya. Kisah ini tercantum dalam beberapa Hadis dan Sirat,

ieskipun disebut dengan berbagai nama yang berbeda, sebenarnya mereka adalah orang yang
sama. Contohnya, Ibn' lshaq dan 3bn Hisham menyebut mereka sebagai orang* Bajiia. Bukhari
menyebut mereka orang2

'Ukil, sedangkan Ibn Kami r menyebut mereka orang 2 Arina.

Qur T
an, Sura Al-Maaidah t ayat 33

Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan
membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan
dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang
demikian itu suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan

~

yang besar.

Hadis Bukhari Sahih. Volume 4. Buku 52 . Nomer 261
Dikisahkan olehAnas bin Malik:

Delapan orang dari suku Ukil datang kepada sang Nabi dan mereka merasa udara Medina tidak

cocok bagi mereka. Karena itu mereka berkata, 'O Rasul Allah! Tolong berikan kami susu," Rasul
Allah berkata, 'Aku anjurkan kalian untuk menemui unta 2 ." Maka mereka pergi dan minum air seni
dan susu unta (sebagai obat) sampai mereka sehat dan gemuk. Lalu mereka membunuh gembala
unta dan melarikan unta2 itu, dan mereka meninggalkan agamanya setelah tadinya mereka adalah
Muslim. Pada saat sang Nabi diberitahu akan hal ini, ia menyuruh beberapa orang untuk memburu
para pencuri unta itu, dan sebelum matahari bertambah tinggi, pencuri2

itu dibawa kepada Nabi.

Nabi memotong tangan 2 dan kaki* mereka, la meminta paku, yang dipanaskan dan ditusukkan ke
dalam mata para pencuri, dan mereka diteriantarkan di Harra (daerah berbatu di Medinah). Mereka
minta air, dan tiada seorang pun yang memberi mereka air sampai mereka mati.

Ibn Ishag , Sirat Rasul Allah , hal. 677
Penyerangan Karaz ibn Jabar untuk Membunuh Kaum Bajiia yang Membunuh Yasser
Seorang penyampai hadis menyampaikan kisah padaku dari seseorang yang mengisahkan dari

Muhammad bin Talha dari Usman bin 'AbduTRahman bahwa dalam penyerangan ke Muharib dan
Banu Tha 'laba, Rasul menangkap seorang budak bernama Yasser, dan dia disuruh mengurus unta5

penghasil susu milik Rasul di daerah al-Jamma. Beberapa orang dari Gays dari Kubba dari Bajiia

datang menemui Rasul. Mereka menderita penyakit dan perutnya membusung besar. Rasul me-
ngatakan bahwa jika mereka menemui unta2 Rasul dan minum air susu dan air seni unta, maka
mereka akan sembuh. Maka pergilah mereka. Setelah mereka sembuh dan perutnya kembali
normal, mereka membunuh gembala unta Yasser dan lalu menusukkan duri ke dalam kedua ma-
tanya dan melarikan unta2 Rasul, Rasul lalu mendengar kabar ini. Rasul mengirim Karaz ibn Jabar
untuk mengejar mereka dan Karaz berhasil menangkap dan menyeret mereka ke hadapan Rasul
setelah beliau kembaii dari penyerangan Dhu Oarad. Dia memotong tangan dan kaki mereka,
dan mencungkil mata mereka.

Dari manakah Muhammad mendapatkan begitu banyak unta? Inilah pwabnya:

Hadis Bukhari Sahih, Votume 4, Buku 53. Nomer 362:

Dikisahkan oleh Nafi dari Ibn Umar: Rasul Allah mengirim Sariya (tentara Muslim) ke Najd, dan
Abdullah bin ‘Umar termasuk dalam Sariya. Mereka mendapatkan sejumlah besar unta sebagai
jarahan perang. Setiap tentara mendapatkan sebelas atau dua belas unta, dan lalu setiap orang
diberi tambahan satu ekor unta.

Janji Allah akan jarahan perang bagi Muhammad:
Qur T

an, Sura Al-Fath, ayat 20
Allah menjanjikan kepada kamu harta rampasan yang banyak yang dapat kamu ambil, maka
disegerakan-Nya harta rampasan ini untukmu dan Dia menahan tangan manusia dari

(membinasakan) mu (agar kamu mensyukuri-Nya) dan agar hal itu menjadi bukti bagi orang-
orang mukmin dan agar Dia menunjuki kamu kepada jalan yang lurus.

Sum ber keterangan lain :

Zaki Arneen, Living by the Point ofMy Spear, VAVw.myspear.org
htip; //www. myspea r, o rg/refe rences/3_We _by_the s pear,htm 1



Di lain tempat, terdapat delapan
orang suku Baji la yang sangat miskin
papa dan menderita penyakit busung
laoar akibat kekurangan g isi, rs-ti

Maka mereka pergi menuju
Medina dengan harapan besar

uh, akhirnya
sampai jua a kita

di Mesjid Nabi.,,

"Mari kita
\

temui d iaJ

Mari pergi ke Medina menemui
Muhammad. Katanya dia adalah
seorang Nabi. Tentunya dia ber-
sedia menolong kita yang miskin



Sedekah,
garu.

Katian harus menjadi Muslin
1

terlebih dahulu dengan cara
mengucapkan Syahadah!

Bantulah kami yang te-

lah. miskin, dan kelapar
an, wahai paduka Nabi..

Tiada iFah lain selain AllSh dan
Muhammad adalah Rasul Allah!

Bagus! Solusi terbaik adalah
bekerja menggembalakan un-
taku, Perut kalian membusung
karena gangguan serangqa
kecil pada hati (liver) kalian

Orang* Bajila menghadap
Muhammad di dalam mesjid

Orang3
Bajila menurut saja dengan

harapan mendapatkan makanan.

Mtnum.

|

mm W }

Ya!! Minum susu lang
sung dari puting unta,
dan minum kencing
langsung dari unta
setagi kencingnya
masin hangat! rssi

Obat manjur untuk busung
lapar adalah minum susu
dan kencing unta. Itulah

upah kalian bekerja bagiku
Digajih dengan
susu unta...

...dan kencing
unta saja?



Yasser, kau harus
terus mengawasi
mereka setiap saat. Wah, unta 2

Nabi gemuk
dan sehat. *

a, tidak seperti
,

"f^keadaanjdia nihMuhammad menyuruh budak ne-
gro bemamg Yasser untuk mem-
bawa 15 ekor unta ke pedang un-
tuk digembalakan oleh para Baji la

Sesuai dengan anjuran Muham-
mad, mereka mulai minum kenoing Begitulah setiap hari menul

dan upah bagi para Baji la. |

Mereka juga minum susu
langsung dari puting unta.| unta langsung dan lubangnya. 166]'

Mereka latu membunuh YasserKita beKeqa di gurun panas,
tapi kok hanya diberi minum
^susu dan kencing unta saja?J

«pjMuhammad jelas te-

lah mempermainkan
kita. Tapi apa sih

IhS.' yang bisa diharap-
|t§ykan dari pedagang
SUbudak seperti dia? ,

Kita harus balas
perlakuan ini! Setelah itu, mereka bei

membawa lari unta2 Mi



Karaz, bawa 20
tentara!! Tangkap
mereka hidupi!

Baik, Rasulullah!

Muhammad amat murka
dan dia memerintahkan
Karaz bin Jabar untuk
menangkap para Bajila.

iraz dan tentara Muslim ber
hasil mencegat orang- Baji la

Bawa mereka ke
Hanra*dan kumpul-
kan umat di sana!

Mereka dihadapkan pada Muhammad
r Harra adala h daerah berbatu di Medina.

9 ' ‘IP

r, »>1
.. «b

Panaskan paitiPl^Di Harra, Muhammad berseru
besi dan cungkil-
lah mala mereka!

Potong tangan dan kaki
mereka saling bersilangan!

Perintah segera dilaksanakan.

Mereka dibunuh 1 fTapi.Mabi sendiri
H _i M. -mm. - . ^_ml | K» -n. A IA A

Setelah mereka tewas. Muhammad berkata
kan juga mencuri
unlar itu dari kafir?,

karena mencuri
unta1

milik Nabi

Aduuh„..haus, Nabi
Minta minuuumm...

Q 5:33 SesurnQ 5:33 Sesungguhnya pem-
i balasan terhadap orang* yang
! memerangi Allah dan Rasul-
iNyadan membuat kerusakan
di muka bumi, hanyalah mere-
ka d bunuh atau disalib, atau
idipotorw tandan dan kaki me-

Hush! Itu sih anu-
gerah Aliah bagi-

baifr.Pergilah ke
neraka)! ,

latau dibuang dan negerinya



[47] Ibn lshaq, Srna/ Rasul AltSih, hal. 1 1B.

[48] Ibn lshaq, Sirat Rasul Ailah, hal. 131.

149] Hadis Bukhah Sahih, VoM, Buku 9, Mo. 499.

[50j Medis Bukhah Sahih

,

Vol 1 ,
Suku 9, Mo. 499.

[51] Ibn Ishaq, Sirat Rasul AilSh, hal. 131.

[52] Ibn lshaq, Sirat Rasul Allah, hal. 133-135,

[53] Ibn lshaq, Sirat Rasul AilSh, hal 135.

[54] Ibn lshaq, Sirat Rasul Altah, hal. 136,.

[55] tbm lshaq, Sirat Rasul Allih, hal. 136-137.

[56] Ibn lshaq, S/ra/ RasulAMh, hal. 138.

157] Ibn l$haq, Sirat Rasul Allah, hal. 137,

158] Encydopedia Britanmca, 2003 edilion,

/taander The Great.

:[59| Ibn !shaq, Sirat Rasul Aliah, hal, 145.

[603 Ibn Kalhir, Ai-Bidaiah m al-NIhiah, hal, 243,

[$1] ibn lshaq, Sirat Rasul Allah, hal. 159.

[62] ibn ishaq n Sirat Rasul Allah, hal. 161.

[63] Ibn lshaq, Sirat Rasul AMh, hal. 166.

[64] Ali Sina, Understanding Muhammad, 2009,

hal. 17,

[65] Tarikh at-Tabari, Vol. 6, haf, 81,

[66] Ibn lshaq. Sirat Rasul Allah, hal. 172.

[67] Ibn lshaq, Sirat Rasul AMh, hal. 191,.

[68] Hadis Bukhah Sahih t Vol, 5, Buku, 58. no, 223,

[69] Ibn lshaq. Sirat Rasulmh, hal. 192.

[70] Sir William Muir, The Ufe cfMohammet,
mengutip Waqidi„ hal. 114.

[7 1 ]
I b n lshaq

,
Sirat RasulAHSh ,

hal 193.

[72] Ibn Hisham, At $lra Af Nabamyah, Bab 80.

[73] Ibn Hisham. At Sira Ai Nabawiyah, Bab 74,

[74] Abui Kasem, Muhammad Violated the Quhan,
12/9/2005.

[75] ibn Hisham,. At Sira Af Nabawiyah , Bab 27,

[76] Hadis Bukhah Sahih, Vol. 1 ,
Buku 6. No. 301

.

[77] Ibn lshaq, Sirat Rasul AilSh, hal, 203.

[78] Tafsir Ibn Kathir Q 2 :193.

[79] Tafsir Thahah G 8:72.

[80] Ibn Hisham, As Sira AINabawiyya , Bab 90.

[81] Al Halabiya. Af-Sira At-Halabiya, Bab 3, hal. 130

[82] Dr, Al M ajar, Systematic Reading in islam, hal.

58; Zaki Ameen. Uving by The Point ofMy Speay
hak 155,

[83] Dr. Al M ajar, Systematlc Reading in islam, hal.

58.: mengutip dari Al nass Al Muases wa Mujta-

mahu - K hal i l Abda lkahm. Manshurat Aljamal,

Dar massa r Al Muhrusa, hal. 1 74.

[84] Hadis Bukhah Sahih, Vol. 4, Buku 52, No. 261 ;

Ibn lshaq. Sirat Rasul Allah, Kurz" Raid, hal, 677;

Al-Halabi, Al Sira Al Halabiya, Bab lll, hal. 185;

Zaki Ameen, Uving by The Point ofMySpeap
http://www,myspea r.org/neferences/3Jrve_

by_the_spear.html

[85] AMialabi, AlSira Al Halabiya, 8ab 3. hal, 185.

[86] Ai-Haiabi, AfSira ai Halabiya, Bab 3. hai. 135.

1] Maxime Rodinson, Muhammad 2002, hal, 54
'2 Paul K Hitti, Historyof the Arabs, 2002. hal. 97.
L

3' Sir William Muir. The Life of Mahomet,
' Vol. II. Bab 1, hal. 33.

41 Hadis Sahih Bukhah;W, 3,. Buku 31 ,
No, 220.

'5l Washington lrving and Richard Henry Stoddard
Mahomet and His Successors, hal. 1 1

,

6] Ibn lshaq, Sirat Rasul AilSh, hal, 88,

Ibn Ishaa Sirat Rasul Allah, hal. 37.

B' Hisham ibn al-Kalbi, Kitab al-Asnam „
hal. 17.

r

9' Ibn Ishag, Srha/ Rasul Alfah, hal. 72,

13] Ibn lshaq, Sirat RasulAMh. hal. 82.
14 Tabah, Vol. 3. hal. 832.
15 Sir William Muir. The Ufe of Mahomet,
Vol. 2. Bab 2, hal. 24.

[16] Hisham ibn al-Kalbi. Kitab al-Asnam, hal. 17,

[17 Sir William Muir, The Ufe of Mahomet,
Vol, 2, Bab 2, hal. 47.

[18] Sir Wi lliam M u i r 77?a Ufe ofMahomet
.

Vol. 2. Bab 2, hal. 49.

19] Hadis Bukhan Sahih, Vol. 4. Buku 65. No. 605
20 ibn lshaq, Sirat RasulAMh, hal. 100-103.
2T Abui Kasem, Wlio Authored the Ouhan, 2005.
22 ' Umdat ai-safik (Reiiance ofthe Travelfer),

hal. 1093.

[231 P -N - Oak, Was the Ka ba Ohginaliy a Hindu
Temple?

[24] Muhammad Hosny Abdul-Hammid.
The Falhers ofPropnet Ibrahim, hal. 92, Cairo,



S-w f:

/ '

J J
- J f TJ

/

// ' '

^ J

/ ' "'

J y

//
vr

v
/

r .

^%:X
/

- /y /

/
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OLEH PARA PENULIS SEJARAH ISLAM TERDAHULU. AKU BERHARAP MUSLIM DAN NON'MUSLIM

MEMBACA BUKU INI DAN TERCERAK KEIN6INANNYA UNTUK MEMPELAJARI ISLAM LEBIH JAUH."
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