Nabi Menjadi Bandit (Bag.2) – Menumpahkah
Darah di Bulan-Bulan Suci Dengan ‘Seijin’ Allah
Orang-orang Muslim di Medina adalah orang-orang yang brutal dan suka
melakukan kekerasan. Mereka melakukan penyerangan kepada para pelintas
untuk apa yang telah para pelintas itu lakukan. Orang Qurays menuduh
Muhammad dan para pengikutnya telah melanggar bulan suci dengan cara
menumpahkan darah, melakukan perampokan dan menawan orang-orang.
Orang-orang Muslim di Mekah menyangkal jika penyerangan dan pembunuhan
itu terjadi di bulan suci, dengan mengatakan bahwa itu terjadi pada bulan
Sha’ban. Inilah pola yang senantiasa dilakukan oleh orang-orang Muslim dimana
pun. Mereka melakukan kejahatan dan tak pernah mau dipersalahkan atas
kejahatan yang mereka perbuat.

Ilustrasi: Serangan jihadis Islam Al-Shabaab terhadap warga sipil tak berdosa di sebuah
mall di kota Nairobi-Kenya

Allah mengijinkan menumpahkan darah di bulan-bulan suci
Meskipun keenam serangan pertama Muhammad tidak membuahkan hasil, tapi
serangan-serangan itu memberikan pelajaran penting baginya bagaimana
caranya meraih keberhasilan; yaitu bahwa ia harus menggunakan kelicikan dan
tipu daya terhadap mangsanya. Hal ini terbukti menjadi kunci dari semua
kemenangan dan keberhasilan Islam. “Perang adalah tipu daya”, demikian
catatannya, dan Muhammad menjadikan tipu daya sebagai salah satu cara
penting dalam menyebarkan agamanya.

Ia mengutus sepupu dari ibu, Abdullah ibn Jahsh, bersama dengan 7 orang
muda lainnya dari orang-orang Muslim yang melakukan hijrah untuk menyerbu
sebuah karavan kecil pedagang Mekah yang sedang datang dari Thaif.1
Sira tidak mengatakan bagaimana ia mengetahui rencana perjalanan karavankaravan lainnya yang ia sergap. Pendapat saya adalah, pamannya Abbas-lah
yang menjadi kaki tangan sekaligus informannya di Mekah
Karavan para pedagang melakukan perjalanan di bulan Rajab, sebuah bulan suci
dimana orang Arab tidak berperang dan menganggap perampokan dan
pertumpahan darah sebagai sesuatu yang haram. Muhammad tidak
memberitahukan misi itu kepada orang-orang yang diutusnya. Ia mengirimkan
sebuah surat kepada Abdullah dan mengatakan kepadanya untuk
membacakannya kepada rekan-rekannya setelah mereka melakukan perjalanan
selama 2 hari.
“Ketika Abdullah telah melakukan perjalanan selama 2 hari, maka ia pun
membuka surat itu dan melihatnya, dan inilah yang ia katakan: “Ketika engkau
membaca surat saya ini, teruslah berjalan hingga engkau mencapai Nakhlah
yang terletak antara Mekah dan Al-Ta’if. Tunggu orang-orang Quraysh di sana
dan cari tahu apa yang sedang mereka lakukan.” Setelah membaca surat itu,
Abdullah berkata,”Mendengarnya berarti mentaatinya.”
Kemudian ia berkata kepada orang-orang yang bersamanya, “Rasul telah
memerintahkanku untuk pergi ke Nakhlah untuk menanti kedatangan orangorang Qurays di sana dan untuk membawakan informasi tentang mereka
kepadanya. Ia telah melarangku untuk memaksamu, jadi jika ada yang ingin
menjadi martir silahkan terus melangkah maju, tapi bagi mereka yang tidak
mau, ia boleh pulang; sedangkan bagiku aku akan terus maju sebagaimana
yang diperintahkan oleh nabi.
“Karena itu ia terus melangkah maju, dan juga semua orang yang
menyertainya. Tak ada satupun dari mereka yang kembali. Mereka berjalan di
sepanjang Hijaz hingga saat tiba di sebuah tempat yang bernama Bahran yang
terletak di atas al-Furu, Sa’d dan Utba kehilangan unta yang mereka tunggangi
secara bergantian. Karena itu mereka tetap tinggal di situ untuk mencari unta
mereka yang hilang, sementara Abdullah dan yang lainnya terus melanjutkan
perjalanan ke Nakhlah.
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Ketujuh orang yang menyertai Abdullah ibn Jahsh dalam ekspedisi ini adalah Abu
Hudhayfa, Ukkasha ibn Mihsan, Utba ibn Ghazwan, Sa'd ibn Abu Waqqas, Amir ibn Rabi'a,
Waqid ibn Abdullah, and Khalid ibn al-Bukayr.

Sebuah karavan Quraysh yang sedang membawa kismis kering dan kulit serta
barang-barang dagangan orang-orang Quraysh lainnya melintasi mereka. Dalam
karavan ini ada Amr ibn al-Hadraml, Uthman ibn Abdullah ibn al-Mughira dan
saudaranya Naufal orang Makhzumites, dan al-Hakam ibn Kaysan, serta orangorang yang sudah dimerdekakan oleh Hisham ibn al-Mughira. Ketika karavan ini
melihat mereka, mereka merasa takut kepada orang-orang Muslim ini karena
orang-orang Muslim berkemah didekat mereka.
Ukkasha, yang telah mencukur kepalanya, melihat kepada mereka, dan ketika
mereka melihatnya, mereka merasa aman dan berkata,”mereka adalah para
peziarah, kita tak perlu merasa takut kepada mereka.” Orang-orang Muslim
kemudian saling berdiskusi satu sama lain, dan karena ini adalah hari terakhir
dari bulan Rajab, maka mereka berkata,”Jika engkau meninggalkan mereka
sendirian malam ini, maka mereka akan memasuki wilayah yang disakralkan
dan akan merasa aman daripadamu; tapi jika engkau membunuh mereka, maka
engkau akan membunuh mereka pada bulan suci,” jadi mereka merasa ragu dan
takut untuk menyerang mereka.
Kemudian mereka saling membesarkan hati satu sama lain, dan memutuskan
untuk membunuh sebanyak yang bisa mereka bunuh dan menjarah apa yang
mereka miliki. Waqid memanah Amr ibn al-Hadrami dengan sebuah anak panah
dan membunuhnya, dan Uthman serta al-Hakam kemudian menyerah.
Naufal meloloskan diri dari mereka. Abdullah dan orang-orang yang bersamanya
mengambil karavan dan dua orang tawanan dan pergi ke Medina bersama
mereka. Salah seorang anggota keluarga Abdullah melaporkan bahwa ia telah
berkata kepada orang-orang yang bersamanya,”Seperlima dari yang kamu jarah
adalah milik rasulullah.” (Ini ia katakan sebelum Allah menentukan bahwa
seperlima dari barang jarahan menjadi milik Muhammad). Karena itu ia
memisahkan seperlima dari karavan itu untuk rasul, dan membagi sisanya
untuknya dan untuk orang-orang yang bersamanya.2
Muhammad merasa khawatir jika rekan-rekan Abdullah tahu bahwa ia-lah yang
telah memerintahkan untuk membunuh di bulan suci, maka mereka tidak akan
mau pergi. Tapi karena mereka telah melakukan perjalanan selama 2 hari
lamanya, maka kemungkinannya akan lebih besar untuk mereka menyelesaikan
misi mereka.
Surat dari Muhammad berbunyi, tunggu kedatangan orang Quraysh dan cari
tahu untuk kami apa yang sedang mereka lakukan. Apa yang ia ingin ketahui?
Ia ingin supaya orang-orangnya menyerang, membunuh dan menjarah karavan
itu pada bulan suci, tapi ia tak mau dipersalahkan karena hal itu. Ibn Ishaq
berkata,”Ketika mereka bertemu dengan rasul, ia berkata kepada mereka, “Aku
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tidak memerintahkanmu untuk berperang di bulan suci,” kemudian ia menerima
karavan itu beserta kedua tawanan dengan ragu-ragu.”
Orang-orang Arab Hijaz tak pernah dikenal memiliki etika yang tinggi. Tapi
mereka membanggakan diri mereka atas sikap ksatria dan kesukaan mereka
pada humor. Empat bulan dalam setahun dianggap sebagai bulan yang suci,
dimana mereka tidak akan melakukan peperangan. Dalam sebuah masyarakat
yang tidak memiliki pemerintahan pusat untuk menjamin keselamatan
masyarakatnya, maka hukum-hukum etis dianggap sebagai hal yang sangat
penting. Tapi hal itu tak berarti apa-apa bagi Muhammad. Ia siap untuk
melanggar norma moral dan etika apapun, serta hukum mengenai kehormatan
jika ia menganggap hal itu cocok baginya. Tapi pada saat yang sama, ia harus
menjaga dirinya agar tetap terlihat sebagai seorang yang suci. Untuk hal itu
maka ia harus menjalankan permainan tipu daya dan kelicikan.
Orang-orang Muslim di Medina adalah orang-orang yang brutal dan suka
melakukan kekerasan. Mereka melakukan penyerangan kepada para pelintas
untuk apa yang telah para pelintas itu lakukan. Orang Qurays menuduh
Muhammad dan para pengikutnya telah melanggar bulan suci dengan cara
menumpahkan darah, melakukan perampokan dan menawan orang-orang.
Orang-orang Muslim di Mekah menyangkal jika penyerangan dan pembunuhan
itu terjadi di bulan suci, dengan mengatakan bahwa itu terjadi pada bulan
Sha’ban. Inilah pola yang senantiasa dilakukan oleh orang-orang Muslim dimana
pun. Mereka melakukan kejahatan dan tak pernah mau dipersalahkan atas
kejahatan yang mereka perbuat.
Di bulan September 2013, kaum militan Islam menyerbu sebuah mall di Nairobi,
Kenya dan membunuh 67 orang. Mereka men-screen korban-korban mereka
dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka tentang Islam
untuk memastikan bahwa yang mereka bunuh hanyalah non-Muslim.
Meskipun demikian, Partai Politik Muslim Afrika Selatan, Al Jama-ah, memprotes
penggunakaan istilah “para militan Islamis” dan “militan Islam” yang dipakai
oleh surat kabar-surat kabar Afrika Selatan, dengan mengatakan bahwa istilah
yang digunakan oleh surat kabar-surat kabar itu akan memunculkan kekerasan.
(Jangan menyebut Muslim pelaku kekerasan, atau mereka akan melakukan
kekerasan untuk meyakinkan anda bahwa mereka tidak melakukan kekerasan).
Pemimpin partai itu berkata,”Apa yang terjadi di Nairobi, dalam serangan atas
mall tersebut, bisa saja merupakan sebuah perampokan bank yang gagal dan
kemudian berbelok arah, lalu menggunakan Islam untuk menutupinya.”
Kelompok Al-Shabab yang berafiliasi dengan Al-Qaeda, yang mengaku
bertanggungjawab atas serangan tersebut adalah sebuah kelompok Muslim.
Menolak untuk bertanggungjawab adalah bagian dari psikologi Muslim, dan

sebagaimana yang telah kita lihat di atas, hal itu sudah mereka lakukan sejak
era Muhammad.
Orang Yahudi juga mempersalahkan Muhammad atas kejahatan-kejahatan yang
ia lakukan di bulan-bulan yang dianggap suci. Jadi Muhammad perlu
menemukan pembenaran atas kejahatan yang ia lakukan, dan siapa lagi yang
lebih bak daripada Allah untuk menolongnya?
Ibn Ishaq menulis,”Tetapi Allah membalikkan hal ini melawan mereka, bukan
untuk mereka, dan ketika ada banyak percakapan mengenai hal itu, Allah
kemudian mengutus rasulNya: “Mereka akan menanyakan engkau mengenai
bulan-bulan yang suci dan perang yang ada di dalamnya. Katakanlah, perang itu
adalah hal yang serius, tapi menjaga orang dari jalan Allah dan murtad
daripadaNya serta tak lagi percaya pada masjid yang suci dan karena itu
menyebabkan orang-orang itu meninggalkan masjid, adalah hal yang jauh lebih
serius bagi Allah.” Misalnya, jika engkau melakukan pembunuhan di bulan yang
suci, maka mereka akan menyebabkan kamu berpaling dari jalan Allah dengan
tak lagi percaya kepadaNya, dan juga dari masjid yang suci, dan membuatmu
meninggalkannya padahal engkau adalah umatnya.
Hal ini adalah hal yang lebih serius bagi Allah daripada membunuh mereka. “Dan
godaan jauh lebih buruk dibandingkan dengan pembunuhan.” Misalnya mereka
terbiasa menggoda orang-orang Muslim mengenai agamanya hingga mereka
membuatnya menjadi kafir kembali setelah beriman, maka itu lebih buruk di
hadapan Allah daripada membunuh. “Dan mereka tak akan pernah berhenti
memerangi kamu hingga mereka memalingkanmu dari agamamu jika mereka
dapat melakukannya, dengan demikian mereka sesungguhnya sedang
melakukan kejahatan yang jauh lebih buruk daripada pemberontakan.”3
Ayat-ayat Quran ini diterima tanpa pertanyaan oleh Ibn Ishaq, sebagai
rangkuman akan pemikiran Muslim terhadap perilaku Muhammad. Kejahatankejahatan yang nyata-nyata dilakukan oleh Muhammad sama sekali tidak
menggangu mereka. Jika Muhammad sendiri mengatakan bahwa tindakannya
disetujui oleh Allah, maka orang Muslim akan mempercayainya tanpa ragu.
Pemikiran bahwa Allah boleh jadi hanyalah boneka-nya Muhammad, tak pernah
muncul dalam pemikiran Muslim. Tak ada hal yang cukup kuat bagi mereka
untuk mempertanyakan kebenaran mengenai nabi mereka.
Ibn Ishaq mengatakan,”Dan ketika Quran diturunkan mengenai hal itu dan
bahwa Allah telah membebaskan orang-orang Muslim dari keraguan mereka
mengenai hal itu, maka rasul menerima karavan dan para tawanan. Orang
Quraysh diutus untuk membebaskan ‘Uthman dan al-Hakam, dan rasul
berkata,”Kami tak akan membiarkan kamu membebaskan mereka hingga kedua
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orang-orang kami kembali,” maksudnya Sa’d dan Utba,”karena kami takut akan
nasib mereka di tangan kalian. Jika kalian membunuh mereka, maka kami pun
akan membunuh kedua temanmu.’”
“Ketika Abdullah dan orang-orang yang menyertainya dibebaskan dari
kegelisahan mereka ketika Quran diturunkan,” tulis Ibn Ishaq,”maka mereka
merasa gelisah mengenai upah, dan berkata,”Dapatkah kami mengharapkan itu
diperhitungkan sebagai sebuah penyerangan dimana kami akan diberi upah
sebagai orang-orang yang pergi berperang?” Maka Allah kemudian mengirimkan
FirmanNya mengenai mereka: “Mereka yang beriman dan telah berhijrah dan
telah berperang di jalan Allah, maka mereka dapat mengharapkan karunia Allah,
karena Allah maha pengampun lagi pemurah. Jadi Allah memberikan kepada
mereka pengharapan yang terbesar.”4
Islam dan bidat Thugee dari India adalah satu-satunya agama yang
sepengetahuan saya, para pengikutnya percaya bahwa membunuh dan mencuri
akan menyenangkan Tuhan mereka. Ketika Muslim membunuh, mereka bukan
hanya tak merasakan ada gangguan pada hati nurani mereka, sebaliknya
mereka justru bersukacita karena mereka merasa yakin bahwa mereka akan
mendapatkan upah atas pembunuhan-pembunuhan yang mereka lakukan.
Ketika orang Quraysh mengatakan bahwa Muhammad dan orang-orangnya telah
melanggar bulan suci, Abu Bakr menjawab dengan sebuah puisi dimana ia
mengutip ayat-ayat Quran seolah-olah ayat-ayat itu adalah bukti kebenaran,
dan mengatakan bahwa oposisi orang Mekah terhadap Islam lebih buruk
dibandingkan dengan pembunuhan, dan menyombongkan diri dengan cara
menawan para tawanan dengan mengikat tangan mereka ditawan dengan
gelang kulit yang berlumuran darah.
Kamu memperhitungkan perang di bulan suci sebagai hal yang sangat
buruk
Tapi yang lebih buruk adalah, Ia yang menghakimi dengan benar
Sikap menentangmu terhadap ajaran Muhammad, dan
Ketidakpercayaanmu kepadanya, yang mana Tuhan melihat
menyaksikan,
Engkau mengusir umat Allah dari masjidNya,
Sehingga tak seorang pun yang terlihat menyembah Dia di situ.
Kendati kamu mencemarkan nama baik kami untuk membunuhnya,
Yang lebih berbahaya bagi Islam adalah orang berdosa yang iri hati.
Tombak kami telah meminum darah Ibn Hadrami
Di Nakhlah ketika Waqid menyalakan api peperangan,
Uthman ibn Abdullah ada pada kami
4
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dan

Sebuah gelang dari kulit yang berlumuran darah menahannya.5

Apakah yang telah dilakukan tawanan tidak berdaya ini sehingga ia patut
mendapat perlakuan seperti itu, dan bagaimana Abu Bakar dan orang-orang
Muslim lainnya dapat bersukacita melihatnya diikat dengan tali kulit yang
berlumuran darahnya? Ketika seseorang memeluk Islam, ia tidak dapat lagi
merasakan penderitaan orang lain. Semakin besar kesakitan yang ia timbulkan
pada orang lain, ia merasa sudah semakin dekat dengan ilahnya. Sangat
mengherankan jika membaca bagaimana para sejarawan Muslim menolak
membicarakan penyiksaan yang diberikan sang teladan mulia mereka terhadap
orang lain. Muhammad dan para sahabatnya menyukai bersikap brutal terhadap
orang lain dan kesakitan para korban mereka menyejukkan hati mereka. Ekstasi
yang dirasakan orang Muslim dalam menzolimi para korban mereka tidak dapat
dimengerti, sama halnya dengan mengapa kucing menikmati menyiksa
mangsanya sebelum membunuhnya. Tidak hanya mereka tidak terganggu
nuraninya, mereka memuji sesembahan mereka untuk kesempatan dan hak
istimewa untuk membuktikan iman mereka kepada-Nya melalui kekejaman
mereka. mereka menganggap darah dingin mereka sebagai tanda iman dan
bukti devosi mereka kepada Muhammad dan sesembahannya. Abu Bakr hanya
berbicara mengenai Uthman ibn Abdullah karena al Hakam memeluk Islam
untuk menghindari siksaan dan membayar tebusan. Tidak lama kemudian ia
dibunuh dalam sebuah penyerangan dimana ia ikut di dalamnya.

Perang Besar Badr
Kemenangan pertama terasa manis. Jatah jarahan untuk nabi adalah 20% dari
semua barang curian. Ini juga mengajarinya bahwa jebakan dan penipuan
adalah strategi terbaik.
Muhammad mengetahui bahwa karavan orang Mekkah yang terlewatkan olehnya
di Dhul Ashira akan kembali beberapa bulan lagi dengan membawa uang dan
barang-barang. Karavan itu terdiri dari 1000 unta dan barang dagangan senilai
50.000 dinar, dikawal 40 orang. Orang Mekkah yang mempunyai uang memiliki
bagian dalam karavan ini.
Muhammad mengutus dua mata-mata ke Tajbar, di tepi pantai Laut Merah
hingga ke sebelah barat Medinah untuk memberinya informasi. Oleh karena ia
tidak mendapat kabar dari mereka setelah 10 hari, ia memutuskan untuk keluar
saja.
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Ia memerintahkan para pengikutnya untuk mempersenjatai diri dan keluar,
tetapi ia tidak memberitahu mereka bahwa mereka akan pergi berperang.
Pertama, ia membawa mereka ke timur, yaitu arah yang berlawanan dengan
Badr. Setelah mereka sudah jauh dari kota, ia berhenti, menginspeksi
pasukannya dan mengirim pulang para remaja yang menurutnya lebih
merupakan beban daripada pertolongan baginya.
Sekarang tibalah waktunya untuk menyingkapkan rencananya dan memastikan
dukungan kaum Ansar.
Ibn Ishaq berkata, “Ansar yang merupakan mayoritas, telah bersumpah di
Aqaba, untuk melindungi rasul seperti istri dan anak-anak mereka, dalam
wilayah mereka. Jadi rasul takut kaum Ansar tidak merasa wajib menolongnya
kecuali ia diserang musuh di Medinah, dan mereka merasa tidak wajib
menyertainya melawan musuh di luar wilayah mereka”.6
Muhammad tahu bahwa sekali orang-orang ini dikobarkan untuk berperang, dan
sedang dalam perjalanan untuk berperang, mereka tidak akan keberatan. Ini
adalah masyarakat primitif. Para pemercaya tidak berpendidikan. Mereka adalah
para pemberani namun berpikiran pendek. Kemandirian berpikir adalah hal yang
asing bagi mereka, demikian pula kecerdasan. Mentalitas gerombolan adalah
norma mereka. Yang terkuat adalah yang memimpin, dan perbedaan [pendapat]
adalah hal yang berbahaya.
Muhammad membawa Sa’d ibn Mu’adh, seorang yang kuat dari suku Aus,
sebagai pengawal pribadinya. Sa’d adalah seorang yang berbadan besar dan
berotot. Ia tidur di mesjid dan menyombongkan diri sebagai orang yang terdekat
dengan nabi. Muhammad menyingkirkan egonya dengan menyebutnya sebagai
pemimpin Bani Aus, namun tidak lebih dari sekadar parasit.
Kemudian ia berkata kepada para pengikutnya, “Wahai orang-orang, inilah
karavan kaum Quraysh yang membawa properti mereka. Keluarlah untuk
menyerangnya, mungkin Allah akan memberikannya sebagai mangsa”.7
Abu Bakr dan kemudian Umar bangkit dan berkata mereka akan menaati nabi
mereka. Kemudian al-Miqdad ibn Sa’d, seorang budak yang teah memeluk Islam
di Mekkah, bangkit dan berkata, “Wahai rasul Allah, pergilah kemanapun Allah
memerintahkanmu karena kami menyertaimu. Kami tidak akan berkata seperti
perkataan bani Israel kepada Musa, ‘Engkau dan tuhanmu pergilah dan
berjuang, dan kami akan tinggal di rumah’, tetapi engkau dan Tuhanmu pergilah
dan berjuang, dan kami akan berjuang bersamamu. Demi Tuhan, jika engkau
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membawa kami ke gurun Bark al-Ghimad, kami akan berjuang mati-matian
denganmu melawan para pembelanya hingga engkau menguasainya’”.8
Semua ini telah dirancang. Muhammad menginginkan penerimaan kaum Ansar.
Sangatlah tidak mungkin bagi seorang jawara penipu seperti dia bila
sebelumnya tidak bersepakat dengan Sa’d ibn Mu’adh mengenai isu yang
penting seperti itu. “Nampaknya yang engkau maksudkan adalah kami”, ujar
Sa’d. Ketika Muhammad mengiyakan, Sa’d berkata, “Kami percaya padamu,
kami mendeklarasikan kebenaranmu, dan kami menyaksikan bahwa apa yang
engkau bawa adalah kebenaran, dan kami telah berjanji padamu dan setuju
untuk mendengar dan taat; jadi pergilah kemanapun engkau kehendaki, kami
bersamamu; dan demi Tuhan, jika engkau meminta kami untuk menyeberangi
laut ini dan engkau menceburkan diri ke dalamnya, kami akan menceburkan diri
bersamamu; tidak seorangpun yang tertinggal di belakang”.
Situasi ini serupa dengan penyerangan di Nakhlah. Orang-orang beriman diberi
kesan bahwa mereka mempunyai pilihan untuk tidak sepakat, sedangkan
diperlukan keberanian luar biasa untuk berdiri dan berbeda pendapat. Jika
Muhammad mengemukakan niatnya di Medina, banyak kaum Ansar yang
kemungkinan besar akan berpikir dua kali mengenai hal itu dan keluarga non
Muslim mereka akan membujuk mereka agar tidak berperang melawan orang
Mekkah. Dalam situasi seperti inilah kita dapat melihat kelicikan Muhammad dan
keahliannya dalam memanipulasi orang lain.
Walau demikian, ada yang tetap tidak puas. Ibn Kathir berkata, “Mereka bersiap
sedia, ada yang bersemangat, yang lainnya cemas karena tidak terpikirkan oleh
mereka bahwa utusan Allah akan mengobarkan perang”.9
Muhammad kemudian membuat Allahnya menegur orang-orang yang ragu-ragu.
“..Sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran,
padahal sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak
menyukainya, mereka membantahmu tentang kebenaran sesudah nyata (bahwa
mereka pasti menang), seolah-olah mereka dihalau kepada kematian, sedang
mereka melihat (sebab-sebab kematian itu)” (Sura 8:5-6).
Hingga saat ini, kebanyakan orang Muslim masih tidak tahu bahwa merampok
dan menjarah adalah tujuan utama Muhammad dan bahwa Allah hanyalah
sarana untuk mencapai tujuan itu. Bahkan dengan standar moral mereka yang
sangat longgar, tidak semua dari mereka yang memeluk Islam menjadi
perampok jalanan. Kaum Ansar adalah kelompok yang sangat tidak suka
merampok kaum Quraysh yang adalah sekutu dan sahabat mereka. Muhammad
telah berbicara mengenai hal itu sejak lama, menjanjikan para pengikutnya
kemenangan dan kekayaan berlimpah. Tetapi orang-orang beriman hanya
8
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mendengar apa yang ingin mereka dengar. Bahkan pada jaman sekarang,
mayoritas besar orang Muslim membaca Quran, tetapi nampaknya tidak
memperhatikan bahwa pembunuhan dan perampokan adalah inti pengajaran
kitab itu.
Orang-orang yang tidak sepakat merasa resah dan tidak seorangpun yang
mempunyai keberanian untuk menghadapi orang yang telah mereka terima
sebagai nabi. Sekali anda mengakui bahwa orang itu diinspirasikan secara ilahi,
anda tidak lagi bisa mempunyai pendapat yang berbeda dengannya.
Menentangnya berarti menentang Tuhan. Anda harus menaati semua yang
dikatakannya atau meninggalkannya. Tetapi meninggalkan/keluar dari sebuah
kelompok bidat tidaklah mudah. Para pemimpin bidat tidak menolerir perbedaan
dan tindakan desersi akan mendatangkan kematian. Muhammad telah
memerintahkan agar para pengikutnya membunuh siapapun yang ingin pulang.
Psikolog Solomon Ash menunjukkan bagaimana kebanyakan orang mengabaikan
akal sehat mereka agar dapat sesuai dan diterima oleh kelompok. Walaupun
faktanya beberapa orang dari kaum Ansar tidak terlalu ingin untuk berperang,
terutama melawan orang Mekkah, tekanan kelompok, berlagak berani, dan
mentalitas gerombolan membayangi nurani mereka sehingga mereka semua
kemudian pergi berperang.
Kemudian Muhammad berdoa, “Ya Allah, orang-orang ini bertelanjang kaki;
berikanlah mereka sepatu dan tunggangan. Mereka telanjang; berilah mereka
pakaian. Mereka lapar; kenyangkanlah mereka.
Dan ya Allah buatlah mereka berkemenangan”. Ibn Sa’d mengatakan ketika
para perampok itu kembali dari Badr, masing-masing dari mereka menuntun
unta yang memuat banyak barang jarahan, dan mereka semua kenyang dan
telah berpakaian.10
Semua penulis biografi Muhammad menempatkan konferensi ini di Badr, setelah
orang-orang Muslim mengetahui bahwa karavan itu telah pergi dan alih-alih
kaum Quraysh berkemah di balik bukit. Kesepakatan mereka tidak menjadikan
klaim mereka benar. Mereka semua menggunakan sumber yang sama dan tidak
seorangpun membaca informasi yang mereka terima dengan kritis. Faktanya,
jika mereka tidak asing dengan cara berpikir kritis, mereka tentu akan
membuang separuh dari materi yang mereka masukkan dalam biografi yang
mereka tulis. Tulisan Ibn Sa’d berikut ini mengkonfirmasi bahwa diskusi tersebut
berlangsung ketika pasukan masih berada di sekitar Medinah. Ia menulis:
“Sekelompok orang Muslim sangat setuju untuk pergi. Tetapi yang lainnya tidak.
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Mereka tidak dapat dipersalahkan karena ini bukan perang (bagi Allah), tetapi
untuk menjarah”.11
Oleh karena itu, ketika mereka sedang mengadakan pembicaraan ini, mereka
masih berpikir untuk menjarah karavan, bukan berperang dan membunuh orang
Mekkah dengan sia-sia.
Jumlah perampok dalam ekspedisi ini adalah 305 orang, 74 diantaranya adalah
para imigran dan sisanya kaum Ansar.12
Penulis yang sama mengatakan bahwa 8 orang Muslim tidak pergi dan mereka
semua mempunyai alibi yang sah. Salah satunya adalah Uthman ibn Affan yang
diperintahkan Muhammad untuk tinggal dan mengurus istrinya Ruqiyah, putri
Muhammad. Ia sakit dan wafat beberapa hari kemudian. Dua dari ke-8 orang ini
adalah mata-mata pertama yang diutus Muhammad untuk membawa berita
mengenai karavan dan kembali setelah ia pergi. Dua orang diperintahkan untuk
tinggal sebagai perwakilannya di kota itu. Yang seorang bernama Harith ibn
Hatib yang pernah diutusnya untuk memata-matai suku dari Amro ibn Auf. Dua
orang lainnya sakit dan tidak dapat pergi. Muhammad telah menyisihkan jatah
mereka saat ia kembali.
Jika hanya 8 orang Muslim yang tinggal, klaim bahwa ada beberapa yang tidak
pergi karena mereka tidak menyukai ide untuk memerangi orang Mekkah tentu
tidak benar. Pada akhirnya, walau mereka resah, semua orang yang keluar
[kota] tetap pergi berperang. Sumber-sumber lain memberikan nama-nama
beberapa anggota Ansar lainnya yang juga tetap tinggal. Nampaknya
kebanyakan orang Muslim turut serta dalam ekspedisi ini.
Perang Badr adalah perampokan Muhammad yang paling penting yang
mengubah keberuntungannya. Banyak sekali laporan mengenai peristiwa itu dan
dapat lebih dipercayai daripada kisah-kisah mengenai perampokan terdahulu
yang tidak berhasil. Ada beberapa ketidakpastian berkenaan dengan jumlah
penyerang.
Jika semua orang beriman pergi, kecuali 8 orang, dan jika hanya 74 orang
diantara mereka adalah Muhajirin (para imigran), maka jumlah para imigran
yang dalam ekspedisi sebelumnya dilaporkan melebihi 74 orang, adalah
informasi yang tidak benar. Badr adalah perampokan pertama yang diikuti kaum
Ansar. Ekspedisi ini terjadi pada bulan ke-19 Hijriah.
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Muhammad kemudian kembali ke arah Badr dan mengutus dua mata-mata
mendahuluinya. Badr berada di rute antara Mekkah dan Syria, sekitar 120 km ke
barat daya Medinah dan 40 km ke timur semenanjung. Disana terdapat
beberapa sumur dan merupakan salah satu tempat perdagangan orang Arab.
Abu Sufyan ibn Harb yang memimpin rombongan karavan menyadari akan
bahaya yang sudah mengintai. Ia melakukan perjalanan mendahului karavan
untuk mendapatkan berita mengenai Muhammad. Ia mendapati para mata-mata
di dekat salah satu sumur di Badr sedang menaiki unta mereka dan bergegas
pergi. Abu Sufyan mendapat informasi mengenai mereka dari para gadis desa
yang sedang berbincang di sumur. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak
tahu tentang orang-orang itu, tetapi mereka curiga ketika karavan akan lewat.
Abu Sufyan adalah seorang yang teliti. Ia mendatangi tempat mereka
berkumpul, memeriksa kotoran unta mereka dan menemukan bahwa dalam
kotoran itu terdapat biji-biji kurma. “Demi Tuhan”, ia berteriak, “ini adalah
pakan ternak di Yathrib”. Segera ia kembali ke karavan dan mengarahkannya ke
pantai, meninggalkan Badr di sebelah kirinya. Ia tidak beristirahat baik siang
dan malam hingga mereka pergi sejauh mungkin.

Ia juga mengirim utusan ke Mekkah, memerintahkannya untuk berseru kepada
orang Quraysh agar mempertahankan properti mereka. orang Quraysh keluar.
Mereka mengambil rute reguler dan akibatnya tidak melihat karavan yang
mengambil rute tepi pantai.
Ketika Abu Sufyan telah merasa aman, ia mengirim utusan lain kepada orang
Quraysh untuk memberitahukan mereka bahwa karavan sudah selamat dan
bahwa mereka harus kembali. Ketika itu orang Quraysh berada di Juhfa, dekat
Badr. Sebuah pertikaian terjadi antara mereka dan beberapa orang berpendapat
mereka harus kembali. Yang lainnya, terutama Abul Hakam, berkeras mereka
harus terus maju, “Demi Tuhan, kita tidak akan kembali hingga kita mencapai
Badr ”, ujarnya. “Kita akan berada disana selama 3 hari, memotong unta dan

berpesta dan minum anggur, dan gadis-gadis akan menari untuk kita. Orang
Arab akan mendengar bahwa kita telah datang dan berkumpul, dan akan
menghormati kita di kemudian hari”.13
Walau Abul Hakam berkeras, separuh dari kelompok itu kembali. Orang-orang
ini tidak bermusuhan dengan orang Muslim. Mereka hanya datang untuk
menjaga properti mereka. Talib, putra tertua Abu Talib, memberikan puisi ini
sebelum kembali.
Ya Allah, jika Talib berperang dengan terpaksa,
dengan salah satu pasukan ini,
biarlah ia menjadi yang dijarah, bukan yang menjarah
yang binasa dan bukan pemenang.
Ketika orang Quraysh mencapai Badr, mereka mengutus beberapa orang dengan
unta untuk mengambil air untuk mereka. ketika orang-orang itu tiba di sumur,
Ali ibn Abu Talib, Zubair ibn Awam, Sa’d ibn Abi Waqas dan beberapa orang
Muslim lainnya menangkap dua budak kulit hitam dari mereka dan yang lainnya
melarikan diri. Mereka membawa budak-budak itu kepada Muhammad. Ia
sedang sembahyang. Kemudian mereka mulai memukuli budak-budak itu untuk
mendapatkan informasi mengenai karavan pedagang.
Mereka mengatakan bahwa mereka tidak tahu apa-apa mengenai Abu Sufyan
dan mereka hanyalah pemikul air yang bekerja untuk orang Quraysh yang
berkemah di balik bukit. Orang Muslim tidak mempercayai mereka dan
memukuli mereka lebih keras lagi, hingga para budak malang itu mengatakan
bahwa mereka bekerja untuk rombongan karavan lalu orang Muslim berhenti
memukuli mereka. Muhammad yang memperhatikan interogasi itu menyadari
bahwa para budak itu mengatakan yang sebenarnya. Ia menghentikan doanya
dan berkata, “Kamu memukuli mereka sedangkan mereka mengatakan yang
benar kepadamu dan berhenti memukuli mereka ketika mereka berdusta. Orang
Quraysh telah datang untuk mempertahankan properti mereka”.
Kemudian ia bertanya mengenai jumlah mereka. Para budak itu mengatakan
bahwa ada banyak, tetapi mereka tidak tahu persis berapa jumlahnya.
Muhammad menanyakan berapa unta yang mereka potong untuk dimakan.
Mereka mengatakan kadang 9, kadang 10 ekor sehari. Muhammad
memperkirakan bahwa jumlah mereka sekitar 900 hingga 1000 orang.
Ibn Kathir berkata, “Orang Quraysh berangkat dengan rasa cemas dan lemah.
Mereka terdiri dari 950 pejuang yang dipimpin 200 kavaleri. Mereka membawa
budak-budak perempuan yang memukul tamborin dan menyanyikan penghinaan
terhadap orang Muslim”.14
13
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Tetapi para gadis yang bernyanyi dan separuh dari orang-orang itu telah
kembali ketika mereka mengetahui bahwa karavan telah aman. Jadi, jumlah
orang Quraysh yang tersisa sekitar 450 orang.
Mereka adalah sekumpulan penduduk Mekkah yang gemuk dan telah berumur
yang tidak mempunyai keinginan untuk menyakiti putra dan kerabat mereka
yang Muslim. Umayr ibn Wahb al-Jumahi yang pergi untuk menghitung jumlah
orang Muslim, kembali dan berkata, “Demi Tuhan, menurut saya tidak ada satu
orang dari mereka akan terbunuh hingga ia membunuh seorang dari antara
kalian, dan jika mereka membunuh kalian dengan jumlah yang sama dengan
mereka [yang terbunuh], apa gunanya hidup setelah itu?” Kemudian, Hakim ibn
Hizam menemui Utba ibn Rabi’a dan berkata, “Apakah engkau ingin dikenang
dengan puisi itu?” Utba berkata, “Bagaimana itu dapat terjadi?” Ia menjawab,
“Pimpin mereka kembali dan bayarkan uang darah untuk Amr ibn Hadrami yang
telah dibunuh orang Muslim (dan di antaranya adalah putramu Abu Hudhaifa) di
Nakhlah”. “Aku akan melakukannya”, kata Utba.
Kemudian Utba memanggil semua orang di kemah, “Wahai orang Quraysh! Demi
Tuhan, kamu tidak akan mendapat apa-apa dengan memerangi Muhammad dan
para pengikutnya. Jika kamu bertemu dengannya, setiap kamu akan saling
melihat penghinaan di wajah kamu masing-masing yang telah membunuh putra
atau kerabat dari pihak ayah, ibu, atau paman kalian. Oleh karena itu
kembalilah dan tinggalkan Muhammad kepada orang Arab lainnya”.15
Inilah sikap orang Quraysh. Mereka masih mempunyai rasa kekeluargaan
terhadap orang Muslim dan tidak ingin menumpahkan darah mereka. Namun
demikian, sentimen di kalangan Muslim sangat berlawanan. Hati mereka telah
diubahkan dan mereka siap untuk membunuh, bahkan ayah dan saudara
mereka sendiri.
Ibn Ishaq mengatakan ketika nabi melihat orang Quraysh ia berteriak, “Ya Allah,
telah datang orang Quraysh dalam kesombongan dan kesia-siaan mereka,
melawan Engkau dan menyebut rasul-Mu sebagai pendusta. Ya Allah, berikanlah
pertolongan yang Engkau janjikan kepadaku. Hancurkanlah mereka pagi ini!”16
Hasil akhir dari perang ini telah terlihat melalui perbedaan sikap kesiap-sediaan
di antara kedua kelompok. Sementara orang Quraysh masih mempunyai rasa
kasih sayang terhadap kerabat Muslim mereka, orang Muslim haus akan darah
para kerabat mereka yang tidak beriman. Dewasa ini situasinya masih tetap
sama. Sejumlah besar orang Muslim (ratusan juta) sangat ingin membunuh non
Muslim, sedangkan mayoritas non Muslim menyangkali adanya perang yang
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sedang berlangsung dan hanya sedikit yang berpikir ada orang-orang yang
membunuh orang lain karena agamanya.
Abul Hakam yang juga tidak pergi berperang, tetapi menggerakkan orang
Quraysh untuk mempertahankan properti mereka, menganjurkan untuk
berpesta dan bersenang-senang, berpikir bahwa kembali pulang adalah tindakan
pengecut. Ia menuduh Utba berhati kecil karena ia takut putranya yang berada
di tengah para pengikut Muhammad akan celaka. Amer ibn hadrami, yang ingin
membalas dendam atas pembunuhan saudaranya Amr di Nakhlah menjadi
bersemangat. Ia menaruh debu di kepalanya dan berteriak, “Berdukalah untuk
Amr! Berdukalah untuk Amr!” Maka perang pun dikobarkan. Ketika Utba
mendengar bagaimana Abul Hakam telah mengoloknya, ia mengatakan bahwa ia
akan membuktikan bahwa ia bukanlah pengecut dan akan menjadi orang
pertama yang masuk ke medan perang. Sementara itu, Muhammad dan para
pengikutnya telah tiba di Badr sehari lebih awal, menghancurkan semua sumur
agar orang Quraysh tidak mendapatkan air minum. Bagi Muhammad, tujuan
selalu membenarkan cara. Tidak ada yang tidak akan dilakukannya, sejahat
apapun, selama itu mendukungnya untuk mencapai tujuannya. Sumur-sumur itu
menyediakan air bagi penduduk Badr. Fakta bahwa warga desa akan menderita
dan anak-anak mereka dan kaum yang lemah akan mati kehausan tidak menjadi
urusan orang yang senang disebut Kemurahan Allah bagi seluruh dunia. Tidak
ada sejarawan Muslim yang peduli untuk membahas kejahatan itu. Mereka
bahkan membanggakannya sebagai strategi perang yang hebat. Seperti yang
akan kita bahas dalam halaman-halaman berikut, ini adalah perbuatan tamak
yang terkecil dari nabi. Ia membuat sebuah sumur dan mengisinya dengan air
untuk pasukannya sendiri dan mengisi sumur-sumur lain dengan batu dan
tanah.
Si penjilat, Sa’d ibn Mu’adh, menyarankan untuk membuat pondok dari ranting
palem untuk Muhammad, dan untanya siap sedia agar jika seandainya orang
Muslim kalah, ia dapat langsung menunggang untanya dan melarikan diri ke
Medinah, dimana ia akan dilindungi seperti kaum wanita dan anak-anak.
Muhammad menyukai gagasan itu lalu sebuah pondok didirikan untuknya.17
Pada hari Jumat, 13 Maret 624 M, Muhammad menyusun jabatan para
sahabatnya dan dengan sebuah panah yang dipegangnya, ia menoreh perut
salah seorang yang berdiri di luar barisan. Hujan yang turun sepanjang malam
itu telah mengeraskan bukit pasir tempat orang Muslim berkemah, sementara
dataran yang harus diseberangi orang Quraysh menjadi berlumpur. Kemudian
ketika angin yang kencang mulai berhembus, Muhammad memberikan berita
gembira bahwa itu adalah suara kuda-kuda penghulu malaikat, Jibril, Mikael dan
Israfil (Rafael), yang masing-masing mereka membawa 1000 pasukan
bersenjata untuk berperang bersama orang Muslim. Jika ada begitu banyak
17
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malaikat yang tidak terlihat, lalu mengapa orang Muslim masih harus
berperang? Satu malaikat yang tidak kelihatan sudah cukup untuk menghabisi
semua orang kafir tanpa harus orang Muslim mengangkat jarinya. Disini kita
dapat melihat bahwa para pengikut Muhammad hanyalah orang-orang yang
sangat polos. Tidak ada perkataannya yang dapat membuat mereka
meragukannya. Ia bahkan menggambarkan warna turban dan pakaian para
malaikat. Ia mengatakan bahwa para malaikat menyematkan bulu di helm
mereka dan orang Muslim
harus melakukannya juga. Jadi setiap orang
menemukan bulu, potongan pakaian wol atau rambut/bulu binatang dan
menyematkannya di ikat kepala atau turban mereka.
Seorang Muslim bernama Auf ibn Harith bertanya, “Wahai rasul Allah, apakah
yang dapat dilakukan seorang hamba agar dapat menyenangkan Tuhannya?” Ia
menjawab, “Ketika ia terjun ke tengah musuh tanpa jubah”. Mendengar hal itu,
Auf menanggalkan jubahnya dan membuangnya. Pada hari itu ia termasuk ke
dalam jumlah orang Muslim yang terbunuh.
Muhammad sendiri tidak bergegas untuk masuk firdaus. Ia selalu mengenakan
dua helai jubah dan selalu menyingkir dari medan perang dan dilindungi para
sahabatnya. Dalam peperangan ini, ketika pasukannya sedang sibuk berperang,
ia tinggal di pondoknya, dan memerintahkan Sa’d ibn Mu’adh yang adalah
seorang yang kuat dan beberapa orang lainnya untuk berjaga dan
melindunginya seandainya ada musuh yang mendekat.
Ia berkata kepada para sahabatnya, “Demi Allah, tidak ada seorangpun yang
terbunuh pada hari ini saat berjuang dengan keberanian besar dan tidak
mundur, tetapi Allah akan membuatnya masuk ke firdaus”. Seorang anak lakilaki berusia 16 tahun, Umayr ibn Humam, sedang makan beberapa kurma yang
ada di tangannya. “Baiklah, baiklah!”, katanya, “tidak adakah sesuatu di antara
aku dan jalanku masuk ke firdaus untuk dibunuh oleh orang-orang ini?” Ia
membuang kurma di tangannya, menghunus pedangnya, dan tidak lama
kemudian menerima kematiannya.
Sebelum memberi perintah untuk menyerang, ia mengatakan kepada para
pengikutnya agar tidak membunuh para anggota keluarganya sendiri. “Saya
tahu ada beberapa orang dari Bani Hashim dan yang lainnya telah dipaksa
berperang dan tidak berkeinginan untuk memerangi kami; jadi jika ada di antara
kamu yang bertemu salah seorang dari Bani Hashim atau Abu’l-Bakhtari atau
Abbas (pamannya) janganlah membunuhnya, karena ia telah dipaksa untuk
berperang”. Abu Hudhaifa berkata, “Apakah kami harus membunuh ayah, putra
dan saudara kami dan membiarkan Abbas? Demi Tuhan, jika aku bertemu
dengannya maka aku akan menusukkan pedangku kepadanya!”
Ketika Muhammad mendengar hal ini, ia berkata kepada Umar, “Wahai Abu
Hafs” (Umar mengatakan bahwa inilah pertama kalinya Muhammad

memanggilnya dengan sebutan terhormat) “Haruskah wajah paman rasul
ditandai dengan pedang?” Umar menjawab, “Biarkan aku memenggal kepalanya!
Demi Tuhan, orang ini adalah Muslim palsu”.18
Untuk menyelamatkan nyawanya, Abu Hudhaifa harus banyak meminta maaf.
Semua orang belajar bahwa mereka tidak boleh berbeda pendapat dengan nabi,
sekalipun ia bersikap tidak adil. Kisah ini menunjukkan bahwa Muhammad telah
menciptakan sebuah kepribadian bidat di sekitarnya. Para sahabatnya takut
padanya dan juga mengasihinya pada saat yang bersamaan. Ini adalah
karakteristik semua bidat. Para pengikutnya siap untuk membunuh atas
perintahnya. Mereka siap untuk mati menyelamatkannya.
Sekali lagi kita melihat kemampuan Muhammad untuk memanipulasi para
pengikutnya yang polos dan mendorong mereka menjadi penjilat. Ia menyebut
Umar “wahai bapa dari singa muda”. Umar sangat tersanjung dengan gelar
barunya itu sehingga ia siap untuk memenggal sahabatnya untuk membuktikan
pengabdiannya kepada nabinya.
Abu Hudhayfa dan semua yang hadir belajar bahwa jika mereka mempunyai
pendapat yang bertentangan dengan nabi, mereka harus menyimpan pendapat
mereka itu. Ia selalu berkata, “Aku tidak pernah merasa aman setelah
perkataannku hari itu”.19
Menurut para penulis biografi Muhammad, alasan mengapa mereka tidak ingin
Abu’l-Bakhtari terbunuh karena ia telah menjagainya selama tahun-tahun
boikot, memberinya makanan dan segala sesuatu yang dibutuhkannya dan
karena menolong menghapuskan larangan terhadapnya. Saya ragu Muhammad
mempunyai rasa hutang budi seperti itu. Ia bukanlah orang yang mempunyai
rasa terimakasih. Ia membuang ibunya, kakeknya dan pamannya yang
membesarkannya, ke neraka, dan bersikap tidak tahu terimakasih dan kejam
terhadap pamannya Abu Lahab dan istrinya yang memberinya pengasuhan
selama masa kanak-kanak, bahkan ia mengutuk mereka dalam Quran. Sebagai
seorang yang narsisitik, ia menghargai orang lain hanya sebatas manfaat
mereka. Dalam pandangan saya, Abbas dan Abul Bakhtari memberi Muhammad
informasi dari Mekkah dan oleh karena itu mereka masih berguna untuknya.
Itulah sebabnya ia lebih menginginkan agar mereka tetap hidup. Ia
memberitahu para pengikutnya bahwa Allah berkata kepadanya “(Ingatlah),
ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku
bersama kamu, maka teguhkan (pendirian) orang-orang yang telah beriman."
Kelak akan Aku jatuhkan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir, maka
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penggallah kepala mereka dan pancunglah tiap-tiap ujung jari mereka” (Sura
8:12). Kemudian ia mengambil segenggam kerikil dan berbalik menghadap
orang Quraysh, melemparkannya ke arah mereka sambil berkata “Hancurlah
wajah mereka!”, dan ia memerintahkan pasukannya untuk menyerang. Sampai
disini saja keterlibatan nabi dalam peperangan.
Muhammad kemudian masuk ke dalam pondoknya, ditemani Abu Bakr dan mulai
berdoa, “Ya Allah, jika orang-orang ini terbunuh, tidak ada orang lagi di bumi ini
yang menyembah-Mu”. Ia berdoa dengan bersungguh-sungguh dan mengangkat
tangan sehingga jubahnya jatuh. Abu Bakr mengangkat jubah itu dan sambil
meletakkannya di pundak Muhammad ia berkata, “Itu sudah cukup; engkau
akan mengganggu Allah dengan doamu yang berlebihan”.

Kedua pasukan saling berhadapan. Orang Quraysh kehausan. Al-Aswad ibn
Abdu'l-Asad bersumpah ia akan minum dari sumur yang dibangun orang Muslim
atau menghancurkannya. Ketika ia telah dekat, Hamza ibn Abdul Muttalib
datang dan menebasnya dan pergelangan kakinya melayang. Aswad jatuh
terlentang dan berbaring di tanah, darah mengalir dari kakinya. Kemudian ia
merangkak ke sumur dan menjatuhkan dirinya memberi kesan untuk memenuhi
sumpahnya, tetapi Hamza mengikutinya dan membunuhnya dalam sumur.20
Utba kemudian merobek ikat kepalanya dan memanggil saudaranya Shaiba dan
putranya Walid untuk mendampinginya ke medan perang. Ketiga orang itu
berdiri di tengah medan perang dan memanggil orang Muslim untuk mengirim
tiga orang dari jabatan mereka. Tiga orang dari kaum Ansar turun. Utba
berkata, mereka tidak ingin memerangi kaum Ansar, maka orang-orang Ansar
itu pun kembali. Muhammad kemudian mengirim pamannya, Hamza, dan dua
sepupunya Ali ibn Abu Talib dan Ubaida ibn Harith. Mereka mengenakan
helmet/pelindung kepala mereka dan turun menemui kerabat mereka. Ali
20
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menghadapi Walid dan membunuhnya. Kemudian Sheiba bertempur melawan
Hamza dan terbunuh juga. Utba dan Ubaida saling memukul dan Utba
melumpuhkan lawannya. Tiba-tiba, Hamza dan Ali dengan licik menjebak Utba
dan membunuhnya.21
Mereka membawa Ubaida kepada Muhammad. Ia bertanya, “Bukankah aku
seorang martir?” Ia menjawab, “Memang benar”. Perang pun pecah dan orangorang saling membunuh. Ketika fajar, 14 orang Muslim dan sekitar 44 orang
Quraysh terbunuh. Sejumlah orang dari mereka juga ditawan.22
Walau jumlahnya lebih banyak, orang Quraysh tidak mempunyai keinginan
untuk berperang sehingga mereka dikalahkan.
Orang Muslim mulai mengikat para tawanan dan membawa mereka ke
perkemahan. Muhammad sangat bersukacita tetapi penjaga pribadinya Sa’d ibn
Mu’adh tidak. Ia berkata, “Engkau nampaknya tidak terlihat senang mengenai
penangkapan ini”. Sa’d menjawab, “Ya! Inilah pertama kalinya orang-orang
tidak beriman dikalahkan dan saya lebih suka membunuh mereka daripada
membawa mereka sebagai tawanan”. Abul Bakhtari ditemui Mujadhar, seorang
Muslim Absari yang saat mengetahui namanya, mengatakan padanya bahwa
nabinya telah memerintahkannya untuk membiarkannya hidup. Abul Bakhtari
menjawab, “Lalu bagaimana dengan sahabat saya dan pendamping saya
Junab?” Mujadhar menjawab, “Tidak, demi Allah, kami tidak akan membiarkan
sahabatmu hidup”. “Jika demikian, aku akan mati bersamanya. Para wanita
Mekkah tidak akan berkata bahwa aku meninggalkan sahabatku untuk
menyelamatkan nyawaku”, ujarnya. Kemudian ia menghunus pedangnya dan
mengucapkan syair ini: “Seorang putra yang bebas tidak mengkhianati
sahabatnya hingga ia mati, atau memastikan ia selamat di jannya”. Lalu alMujadhar mendatanginya dan membunuhnya.
Umayya ibn Khalaf sudah tua dan gemuk, dan oleh karena itu ia menolak untuk
mendampingi orang Quraysh. Ia dibujuk Abul Hakam yang mengatakan padanya
bahwa sebagai seorang pemimpin, jika ia tinggal di belakang, maka yang
lainnya juga tidak akan pergi. Ia dan putranya Ali terluka dalam peperangan. Ia
melihat teman lamanya Abdul Rahman ibn Auf, menelanjangi jenazah-jenazah,
lalu berseru kepadanya, “Mari, ambillah aku. Aku lebih berharga daripada jubahjubah itu”. Abdul Rahman membuang jarahannya dan mendatangi Umayya. Ia
berdiri di antara ayah dan anak, dan membawa mereka ke perkemahan, sambil
mereka bersandar padanya. Ini bukanlah karena persahabatan. Sebagai seorang
Muslim, Abdul Rahaman telah memutuskan semua ikatan persahabatan dengan
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Umayya. Minatnya hanyalah membantu sahabat lamanya mengumpulkan
jarahannya. Ketika Bilal melihat Umayya, ia menjadi histeris. Umayya pernah
menjadi majikan Bilal, yang selalu menghukumnya di bawah terik matahari
karena menghina agamanya.
Ia berlari ke arah Umayya sambil berteriak, “Pemimpin kafir Umayya bin Khalaf!
Kiranya aku mati jika ia hidup!” Abdul Rahman berusaha untuk menenangkan
Bilal dengan mengatakan bahwa mereka adalah tawanannya, jadi mereka
adalah miliknya. Tetapi ia terus berteriak hingga akhirnya ia menjerit dengan
sangat keras, “Wahai para penolong Allah, pemimpin kafir Umayya bin Khalaf!
Kiranya aku mati jika dia hidup!” Kemudian orang Muslim membentuk lingkaran
mengelilingi Umayya dan putranya, sementara Abdul Rahman berusaha
melindungi jarahannya. Kemudian seseorang menghunus pedang dan memotong
kaki Ali sehingga ia terjatuh. Abdul Rahman berkata, “Umayya berteriak
sedemikian kerasnya, dan aku belum pernah mendengarnya berteriak seperti
itu; dan aku berkata kepadanya, ‘Larilah, karena aku tidak dapat berbuat apaapa untukmu’ (walau sudah tidak ada kesempatan baginya untuk melarikan
diri)”. Kemudian orang Muslim membunuh mereka. Abdul Rahman berkata,
“Kiranya Allah tidak mengampuni Bilal. Aku kehilangan jubah-jubahku dan ia
menghabisi para tawananku”.23
Ali ibn Umayya adalah salah seorang dari para remaja yang menjadi Muslim
ketika Muhammad berada di Mekkah, tetapi dipaksa meninggalkan Islam.
Berkenaan dengannya dan orang Muslim lainnya yang alih-alih berhijrah, telah
menentangnya dan tinggal di Mekkah, Muhammad memberikan wahyu Allah:
“Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan
menganiaya diri sendiri, (kepada mereka) malaikat bertanya : "Dalam keadaan
bagaimana kamu ini?." Mereka menjawab: "Adalah kami orang-orang yang
tertindas di negeri (Mekah)." Para malaikat berkata: "Bukankah bumi Allah itu
luas, sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu?" Orang-orang itu tempatnya
neraka Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali,” (Sura
4:97)
Di antara kelima remaja yang meninggalkan Islam dan terbunuh di Badr,
terdapat juga Harith putra Zama’a, yang bersama Abul Bakhtari selalu
menyediakan makanan bagi Muhammad selama tahun-rahun boikot dan salah
seorang yang menentang boikot dan merobek dokumennya. Zama’a sendiri juga
terbunuh di Badr. Sukacita Muhammad belumlah lengkap tanpa kepastian bahwa
Abul Hakam sudah mati. Ia berdoa, “Ya Allah, jangan biarkan ia lolos dari-Mu!”24
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Lolos dari-Mu? Bagaimana orang dapat meloloskan diri dari Tuhan? Sudah jelas
Muhammad mengidentifikasikan dirinya dengan Tuhannya. Allah adalah alter
ego Muhammad.
Ketika perang berakhir, ia mengutus para pengikutnya untuk mencari musuhnya
di antara yang terbunuh dan yang terluka. Ia mengatakan, mereka akan
mengenalinya dari bekas luka di lututnya. Ketika mereka berdua masih muda,
mereka duduk di meja makan dan Muhammad mendorongnya, sehingga ia
terjatuh dan salah satu lututnya terluka sangat dalam dan meninggalkan bekas
luka yang permanen. Abul Hakam setahun lebih tua, tetapi berperawakan
langsing sedangkan Muhammad kuat dan bertulang besar.
Abul Hakam ditemukan oleh Abdullah ibn Mas’ud, saat sedang sekarat. Ia
menginjak
lehernya
dan
berkata
kepadanya,
“Apakah
Allah
telah
mempermalukanmu,
wahai
musuh
Allah?”
Abul
Hakam
menjawab,
“Bagaimanakah Allah telah mempermalukan aku? Bukankah aku adalah orang
yang terbunuh dalam perang?” Kemudian Ibn Mas’ud memenggal kepalanya dan
membawanya kepada Muhammad. “Inilah kepala musuh Allah, Abu Jahl”.
Muhammad berkata, “Demi Allah, dan tidak ada yang lain, bukan?” Ibn Mas’ud
menjawab, “Ya”. Lalu ia melemparkan kepala itu ke kaki Muhammad.
Muhammad merasa senang dan bersyukur kepada Allah.
Muhammad kemudian memerintahkan untuk membuang semua jenazah ke
dalam sumur. Ketika mereka sedang melakukannya, Ibn Umar berkata, “Nabi
berdiri di sumur dan berkata, ‘Sudahkah kamu dapati bahwa apa yang dijanjikan
Tuhanmu itu benar?’” Ketika para sahabatnya mengatakan padanya bahwa ia
berbicara kepada orang mati, ia berkata, “Sekarang mereka mendengar apa
yang aku katakan”. Kisah ini diulangi dalam beberapa hadith. Tetapi Aisha dan
banyak cendekiawan menemukan bahwa hal itu bertentangan dengan Quran
setidaknya dengan dua ayat. Quran mengatakan, “Maka Sesungguhnya kamu
[Muhammad] tidak akan sanggup menjadikan orang-orang yang mati itu dapat
mendengar” (Sura 30:52), dan “kamu sekali-kali tiada sanggup menjadikan
orang yang didalam kubur dapat mendengar” (Sura 35:22). Maka Aisha
mengubah kisah itu dan berkata, “Tetapi nabi berkata, ‘Kini mereka benar-benar
mengetahui bahwa apa yang senantiasa aku katakan adalah kebenaran’”.25
Jika memang demikian, lalu mengapa ia pergi ke sumur untuk berbicara pada
orang mati dan mengapa para sahabatnya terkejut? Dalam hadith lainnya
Qatada berusaha menjelaskan, “Allah menghidupkan mereka (kembali) agar
mereka mendengarnya, untuk memberikan bukti yang kuat kepada mereka dan
melemahkan mereka dan membalas mereka dan membuat mereka merasa pahit
dan menyesal”.26
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Untuk menikmati setiap saat kemenangannya, Ibn Ishaq menulis, “Para sahabat
rasul mendengarnya berkata di tengah malam, ‘Wahai orang-orang dalam
lubang: wahai ‘Utba, wahai Shayba, wahai Umayya, wahai Abu Jahl [ia
menyebut semua orang yang telah dimasukkan ke dalam lubang], sudahkah
kamu mendapati bahwa apa yang dijanjikan Allah kepadamu adalah benar? Aku
mendapati apa yang dijanjikan Tuhanku adalah benar’. Orang Muslim berkata,
‘Apakah engkau berseru kepada orang mati? Ia menjawab: ‘Kamu tidak dapat
mendengar apa yang kukatakan lebih baik daripada mereka, tetapi mereka tidak
dapat menjawabku’’”.27
Ibn Ishaq meriwayatkan, “Ketika rasul memerintahkan agar mereka dibuang ke
dalam lubang, Utba diseret ke dalamnya. Aku diberitahu bahwa rasul menatap
wajah anaknya Abu Hudhayfa, dan lihatlah ia sedih dan warna mukanya
berubah. Ia berkata, ‘Aku takut engkau bersedih akan takdir ayahmu’. Ia
berkata, ‘Tidak, aku tidak takut akan ayahku dan kematiannya, namun aku
mengenang ayahku sebagai seorang yang bijak, berbudaya, dan orang yang
saleh dan aku berharap ia dituntun kepada Islam. Ketika aku melihat apa yang
telah menimpanya dan ia mati dalam keadaan tidak beriman padahal aku
berharap akan dia, itulah yang membuat aku sedih’. Rasul memberkatinya dan
berbicara dengan lembut kepadanya”.
Perubahan Abu Hudhayfa dalam sehari sangat menakjubkan. Sehari
sebelumnya, ia bertengkar dengan Muhammad mengapa orang Muslim harus
membunuh bapa dan saudara-saudara mereka dan membiarkan hidup
kerabatnya. Setelah diancam akan dipenggal, ia menjadi orang yang berbeda.
Sekarang ia bahkan dapat melihat keadilan dari [tindakan] membunuh ayahnya
yang bijak, berbudaya dan saleh. Ia harus meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia
berada di pihak yang benar dan menanggung kepedihan nuraninya. Di
tangannya ada darah ayahnya, saudaranya, paman dan keponakannya yang
masih muda.
Sekali seorang pengikut bidat mengorbankan segala sesuatu bagi bidat mereka,
termasuk nurani mereka dan kemanusiaan mereka, maka tidak ada jalan untuk
kembali. Mereka menghancurkan semua jembatan di belakang mereka. Berhenti
dan menganalisa apa yang telah mereka lakukan dapat sangat menyakitkan,
sehingga mereka tidak mau melakukannya. Bahkan mereka menjadi semakin
kejam, makin gigih dan keras dalam keyakinan mereka. Delusi mereka yang
tidak pasti akan kebenaran harus dijaga berapapun harganya. Karena menjadi
sadar itu menyakitkan, mereka akan bereaksi dengan melakukan kekerasan jika
anda berusaha untuk menyadarkan atau membangunkan mereka.
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Ibn Ishaq melanjutkan, “Kemudian rasul memerintahkan agar semua yang telah
dikumpulkan di perkemahan harus dibawa, dan orang Muslim bertengkar
mengenai hal itu. Mereka yang telah mengumpulkannya mengklaim bagian
mereka, dan orang-orang yang telah berperang dan mengejar musuh
mengklaim bahwa kalau bukan karena mereka maka tidak akan ada jarahan,
dan jika mereka tidak melawan musuh maka mereka tidak akan mendapatkan
apa-apa; sementara orang-orang yang menjaga rasul seandainya musuh
menyerangnya mengklaim bahwa mereka mempunyai hak yang sama, karena
mereka pun ingin memerangi musuh. Mereka ingin menyita jarahan itu ketika
tidak ada orang yang menjaganya, tetapi mereka takut musuh akan kembali
untuk mengambilnya, maka mereka tetap berada di sekitar rasul”.28
Pencipta alam semesta harus ikut campur dan menyelesaikan pertengkaran di
antara orang-orang beriman berkenaan dengan jarahan mereka. Maka Ia
menurunkan Sura al-Anfaal (rampasan perang). Dalam Sura ini Allah berkata,
“Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan perang.
Katakanlah: "Harta rampasan perang kepunyaan Allah dan Rasul, oleh sebab itu
bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan di antara sesamamu;
dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang
beriman” (Sura 8:1). Saya yakin setidaknya para pembaca non Muslim setuju
bahwa Allah tidak terlalu berminat pada rampasan perang itu. Sedihnya, orangorang beriman akan terus memercayai semua perkataan Muhammad.
Ia mengutus dua orang pengikutnya mendahuluinya, yaitu Zaid ibn Haritha dan
Abdullah ibn Rawaha, untuk menyampaikan berita kemenangan. Berita itu
sampai ke Medinah saat orang baru selesai menguburkan Ruqiyah, anak
perempuan Muhammad. Muhammad dan pasukannya, menggotong orang-orang
mereka yang mati, yang terluka, dan para tawanan mereka diikat, beristirahat di
malam hari di sebuah tempat yang bernama al-Safra’. Ia membagi rampasan
perang di antara para pengikutnya, memberikan mereka masing-masing bagian
yang sama. Pada malam hari ia mengatakan bahwa ia tidak dapat tidur. Ketika
Abu Bakr bertanya mengapa, ia menjawab, “Karena Abbas terikat”. Maka
mereka melepaskan ikatannya.
Dengan menyombongkan kemenangan mereka dan bersukacita atas kepedihan
yang diberikan orang Muslim terhadap para kerabat non Muslim mereka, Hamza
menulis sebuah puisi. Berikut adalah beberapa baitnya:
Kami mencari karavan, tidak menginginkan yang lain,
tetapi mereka menyerang kami dan takdir mempertemukan kami.
dan ketika bertempur kami tidak ingin mundur tetapi hanya
menyerang dengan pedang yang ditempa dengan baik,
dan memenggal kepala dengan ujung-ujungnya, senjata yang
28
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bersinar saat membuat tandanya.
Kami meninggalkan si jahat Utba terbaring disana, dan Shayba
di antara orang-orang mati yang jatuh ke dalam lubang.
pakaian berkabung para wanita disewakan untuk 'Amr,
pakaian para wanita kaum Lu'ayy h. Ghalih, para wanita bangsawan,
menumpahkan air mata lebih banyak daripada Fihr.29
Seorang Quraysh meratapi kehilangan “para pejuang mulia” dan “pria-pria
tampan” mereka, berkatalah ia:
Jika ada yang harus menangis dan menunjukkan duka mendalam,
Biarlah itu untuk Pemimpin Ibn Hisham yang mulia,
Hassan ibn Thabit al-Ansari menjawab:
Merataplah, kiranya matamu menangis darah,
Aliran cepatnya diperbaharui.
Mengapa meratap untuk mereka yang berlari ke jalan yang jahat?
Mengapa engkau menyebutkan kebajikan kaum kita
Dan kemuliaan, tujuan, toleransi, dari orang-orang kita yang pemberani,
Nabi, jiwa kebajikan dan kemurahan hati,
Manusia paling benar yang pernah bersumpah?30
Hanya orang Muslim yang dapat melihat kebajikan, toleransi, keberanian dan
kemurahan hati nabi mereka. Kisah-kisah yang diriwayatkan oleh para
sahabatnya menggambarkan citra yang sangat berbeda mengenai dia. Ia
mengenakan dua lapis jubah, berdiri jauh dari medan perang, bersembunyi
dibalik orang-orang kuatnya, menyiagakan unta untuk melarikan diri jika situasi
memburuk dan ia tidak malu minta dilindungi seperti kaum wanita dan anakanak. Ini bukanlah definisi keberanian. Kita menemukan lebih banyak
keberanian dalam diri para musuhnya yang ia hina. Utba, Shayba, Umayyah,
Abul Hakam dan banyak pemimpin Quraysh lainnya, yang lebih tua, tetapi
mereka membuktikan diri jauh lebih pemberani daripada Muhammad.
Walaupun ada banyak bukti sikap pengecut Muhammad, Ibn Sa’d mengutip Ali
yang mengatakan, “Di hari [perang] Badr, ketika segalanya menjadi sulit, kami
mencari perlindungan bersama nabi, karena ia jauh lebih berani dan tidak
dikuasai ketakutan dibanding siapapun”.31
Para pengikut bidat mengagungkan pemimpin terkasih mereka, memberinya
atribut-atribut kebajikan yang sama sekali tidak dimilikinya dan tidak pernah
ditunjukkannya. Ia tidak mempunyai keberanian, juga toleransi, kemurahan
hati, ia tidak dapat dipercayai dan tidak mempunyai kebajikan-kebajikan
29

Ibn Ishaq, p. 340
Ibn Ishaq, p. 345
31
Tabaqat, v. 2, p. 20
30

lainnya. Tetapi ia mempunyai tujuan. Semua orang yang narsisistik seperti itu
adanya.

